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Teknologjia e Informacionit (TI) në Shqipëri është një sektor relativisht i vogël i cili ka një potencial të madh për rritje, e që 
po zhvillohet me shpejtësi në një treg inovator dhe tërrheqës për punëkërkuesit shqiptarë të rinj në moshë. Për më tepër,  
ekspertët e TI mund të punojnë nga Shqiperia për tregjet e huaja; për shembull, vetëm BE ka një mungesë të krahut të punës për  

MOOCs për teknologjitë më të fundit në TI dhe aftësi profesionale

Duke shfrytëzuar fuqinë e Kurseve të Hapura Masive Online, Risi po 
mbështet ALMOOC.com – një platformë e prezantuar nga fondacioni Real 
Visualz në Shqipëri – për organizimin e kurseve moderne për gjuhët më të 
fundit të programimit dhe aftësitë profesionale në TI për cilindo që ka akses 
në internet.

Aplikimi i Akademive TI nga institucionet arsimore

Duke punuar ngushtë me PROTIK (një qendër burimore shqiptare për TIK), 
burimet inovatore të Akademisë Microsoft TI do të vihen në dispozicion të 
pedagogëve dhe studentëve të Universitetit Politeknik në Tiranë, si edhe në 
shkollat e mesme profesionale që kanë një degë TI. Vetë PROTIK do të fillojë 
të ofrojë trajnime specifike bazuar në Akademinë TI. 

Zhvillimi dhe promovimi  i  sektorit BPO

Së bashku me Shoqatën Shqiptare të Nënkontraktimeve të biznesit 
(Albanian Outsourcing Association), Risi synon të mbështesë këtë sektor për 
të zhvilluar dhe promovuar shërbime të reja me vlerë të shtuar, si kontabiliteti 
apo menaxhimi i burimeve njerëzore, me qëllim aksesin tek tregjet e reja të 
eksportit, tërheqjen e investitorëve të huaj,  si edhe për të kontribuar për një 
mjedis më të favorshëm biznesi. 

• Përmirësimi i aftësive të të rinjve dhe të rejave, 
 si të studentëve ashtu edhe mësuesve, për zhvillimin  
 e software-ve dhe shërbimeve; gjë që fuqizon  
 sektorin e TI në Shqipëri dhe bën të mundur që 
 profesionistët e kesaj fushe të kenë akses edhe në  
 tregjet e huaja fitimprurëse;

•  Mbështetja e zhvillimit dhe promovimit të  
 shërbimeve me vlerë të shtuar për nënsektorin  
 e Nënkontraktimit të Proceseve të Biznesit  
 (Business Process Outsourcing);

rreth 250’000 vende pune në këtë sektor në vit.  
Duke patur parasysh potencialin e lartë për punësim  
në këtë sektor, RisiAlbania i ka përqëndruar përpjekjet  
e saj në  dy drejtime kryesore:


