Skema e
Kualifikimeve
Kombëtare
në Skoci

Një Guidë e Shkurtër
Kjo guidë jep të dhënat themelore mbi Kualifikimet Kombëtare (National
Qualifications (NQs)) në Skoci si dhe paraqet gradët e kualifikimeve që janë të
zbatueshme.

Kualifikimet Kombëtare në Skoci – Një Guidë e Shkurtër

Kjo guidë paraqert informacion më të detajuar se sa informacioni që mund
të ofrojnë shkollat dhe kolegjet.
Çfarë duhet të nënkuptojmë me Kualifikimet Kombëtare?
Kualifikimet Këmbëtare (NQs) janë gradë kualifikimi për studentët/nxënësit e shkollave të mesme
dhe të kolegjeve për shkollim të mëtejshëm. NQs janë Gradët Bazë (Standard Grades), Kurset
Kombëtare (National Courses) dhe Njësitë Kombëtare (National Units), dhe këto mbulojnë qindra
lëndë të cilat i përshtaten interesave dhe aftësive të çdo studenti.
Gradët Bazë

Grada Bazë — Kreditë
Grada Bazë — E Përgjithshme
Grada Bazë — Themelorja

Kurset/Njësitë Kombëtare
Shumë i Avancuar
I Avancuar
Intermediate/Mesatar 2
Intermediate/Mesatar 1
Access/Përgatitor 3
Access/Përgatitor 2
Access/Përgatitor 1

Grada Bazë (Standard Grade)
Gradët Bazë zakonisht fitohen në vitin e tretë dhe të katërt të shkollës së mesme, dhe kjo me anë
të një provimi që organizohet në fund të vitit të katërt. Studentët në përgjithësi mund të zgjedhin
shtetë ose tetë lëndë duke përfshirë këtu matematikën dhe anglishten.
Janë tre nivele të studimit: Kreditë, E Përgjithshme dhe Themelore (Credit, General and
Foundation). Zakonisht studentët kalojnë në provime në dy nivele – Kredi dhe E Përgjithshme,
ose E Përgjithshme dhe Themelore. Kjo garanton që studentëve t’u ofrohet shansi më i mire për
të arritur numrin më të madh të mundshëm të kredive. Tabela jeë nivelet dhe gradët/shakllët që
mund të arrihen.
Niveli
Kreditë
E Përgjithshme
Themelore
Kursi i Përfunduar

Gradët
1 or 2
3 or 4
5 or 6
7

Kurset Kombëtare
Kursi Përgatitor 1, 2 dhe 3 (Access 1, 2 and 3)
Kursi Përgatitor 1 është hartuar për studentë të cilët kanë nevojë për një mbështetje të
konsderueshme në proçesin e të mësuarit, ndërkohë që Kursi Përgatitor 2 është hartuar për
studentë të cilët kanë nevojë për një mbështetje më të vogël. Kursi Përgatitor është i barabartë
me nivelin e Bazën e Gradëve Standart (Standard Grade Foundation).
Regjistrimi i studentit në Kurset Përgatitore të nivele 1, 2 dhe 3 është në vlerësimin e shkollës ose
kolegjit — kjo nuk presupozon që t’i nënshktrohesh një provimi.
Niveli Mesatar 1 dhe 2 (Intermediate 1 and 2)
Niveli Mesatat 1 dhe 2 janë kualifikime për ata studentë që kanë mbaruar Gradët Bazë, Kursin
Përgatitor 3 ose dhe për ata të cilët dëshirojnë të studiojnë një lëndë të re në shkollë apo kolegj.
Por, për disa studentë, Niveli Mesatar 2 është një hap bazë për të marrë Nivelin e Përparuar, pasi
mbarimi i Nivelit të Përparuar brenda një viti mund të jetë shumë sfidues. Tashmë disa shkolla
ofrojnë Njësi dhe Kurse të Nivelit Mesatar sin jë alternativë për Gradët Bazë që fitohen në vitin e
tretë dhe katërt.

Niveli i Përparuar (Higher)
Niveli i Përparuar është hartuar kryesisht për studentë të cilët i kanë marrë të gjitha lëndët e
nivelit të Kredive të Gradës Standarte, ose për ata që kanë marrë një lëndë në Nivelin Mesatar 2.
Ttë rriturit që duan të studiojnë në Nivelin e Përparuar në kolegj mund që të mos ketë nevojë për
kualifikime të mëparshme. Nivelet e Përparuara shërbejnë kryesisht për të hyrë në universitet,
ose kolegj dhe të studioni për të fituar grade dhe Çertifikatën Kombëtare të Lartë (Higher National
Certificate) ose kurset për Diplomë (HNCs dhe HNDs).
Shumë i Avancuar (Advanced Higher)
Kurset Shumë të Avancuara janë për studentët të cilët kanë mbaruar Nivelet e Përparuara, dhe
zakonisht këto marren në klasën e gjashtë të shkollës apo kolegjit. Këto kurse zhvillojnë më tej
aftësitë dhe njohuritë e fituara në Nivelin e Përparuar dhe janë kualifikime shtesë të nevojshme
për të fituar njëshkllim të shkallës më të lartë apo një vend pune më të mirë.
Njësitë Kombëtare (National Units)
Njësitë Kombëtare janë kualifikime sipas mënyrës së tyre dhe zakonisht shtrihen në një periudhë
prej 40 orësh. Kurset Kombëtare përbëhen zakonisht nga tre Njësi Kombëtare të cilat vlerësohen
nga mësuesi apo lektori i studentit.
Si Bëhet vlerësimi i Njësive dhe Kurseve?
Vlerësimet e Njësisë janë detyra të cilat janë dhënë nga mësuesit dhe lektorët. Studentëve u
njoftohet paraprakisht koha se kur do të bëhet vlerësimi në mënyrë që atyre t’u garantohet kohë e
mjaftueshme për përsëritje.
Kurset Kombëtare nga Niveli Mesatar 1 deri në Nivelin Shumë të Avancuar, që të gjitha përfshijnë
një vlerësim të jashtëm. Ky vlerësim mund të jetë një provim, detyrë projekti apo detyra të
plotësuara gjatë kursit dhe që janë të përcktuara nga Autoriteti i Kualifikimeve të Skocisë
(Scottish Qualifications Authority) (SQA). Grada e fituar në kurs përcaktohet nga rezultati i
vlerësimit të jashtëm.
Gradët dhe përfitimet nga kursi
Gradët jepen në bazë të punës që ka bërë studenti në vlerësimin e jashtëm. Megjithatë, për të
marrë rezultatin e plotë të një kursi, studenti duket të marrë/fitojë në të tria Njësitë kombëtare si
dhe të marrë një gradë në vlerësimin e jashtëm. Gradat kaluese japen në A, B, dhe C dhe një
gradë D i jepet studentit i cili nuk arrin të marrë një Gradë C.
Aftësitë Bazë
Aftësitë Bazë janë aftësitë kryesore të cilat i ndihmojnë njerëzit në arsimimin, trainimin, punën
dhe jetën e tyre. Këto fitohen nëpërmjet Njësive Kombëtare dhe Kurseve Kombëtare, pra
studentëve nuk u kërkohet të përballen me vlerësimet shtesë, por Aftësitë Bazë mund të fitohen
tek Njësitë me të drejtat e tyre. Zhvillimi i Aftësive Bazë ka qënë gjithmonë pjesë e të mësuarit në
shkollë dhe kolegje dhe sistemi i Kualifikimeve Kombëtare e inkurajon këtë. Tashmë janë pesë
Aftësi Bazë të çertifikuara:
•
•
•
•

T’i japësh zgjidhje problemit
Të komunikosh
Të dish aritmetikë
Të dish teknologji e informacionit
(shpesh njihet si ICT — informacion
dhe teknologji e komunikimit)
• Të dish si të punosh me të tjerët

Si ndikonjnë Kualifikimet Kombëtare (NQs) tek kualifikimet e tjera në Skoci?
Kuadri i Kualifikimeve dhe Kredive të Skocisë (Scottish Credit and Qualifications Framework)
(SCQF) është hartuar në ndihmë të studentëve, punëdhënësve dhe publikut në përgjithësi për të
kuptuar kuadrine kualifikimeve në Skoci. SCQF është si më poshtë:
Kuadri i Kualifikimeve dhe Kredive në Skoci
Niveli
i
SCQ
F
12
11
10
9

Shkollat

Shkollat dhe
Kolegjet

8
7
6
5
4
3
2
1

Gradë – Kredi Bazë
Gradë Stadarte — E
Përgjithshme
Gradë Standarte —
Themeli

Nivel Shumë i
Avancuar
Nivel i Avancuar
Nivel Mesatar 2
Nivel Mesatar 1

Kolegjet
dhe
universitetet
Doktoratë
Shkalla Masters
Shkalla ‘Honours’
Shkalla e
Zakonshme
HND/Diploma e
Arsimit të Lartë
HNC/Çertifikatë e
Arsimit të Lartë

Vendi i punës
(Kualifikimet Profesionale në
Skoci)

SVQ 5

SVQ 4

SVQ 3
SVQ 2
SVQ 1

Nivel Përgatitor 3
Nivel Përgatitor 2
Nivel Përgatitor 1

Pyetjet më të zakonshme rreth Kualifikimeve Kombëtare
1. A janë të rendësishme vlerësimet e e fituara në Njësi, apo duhet që studenti të
përqëndrohet vetëm tek provimet?
Studentët duhet t’i fitojnë të gjitha vlerësimet e Njësisë si edhe provimin për të fituar Kursin.
2. Në rast se studenti nuk i fiton vlerësimet e Njësisë, a do të thotë kjo se ai/ajo nuk mund
të hyjë në povim për të fituar Kursin?
Atyre u jepet edhe një shans që të ri-hyjnë në vlerësimin e Njësisë. Ata mund që edhe të
hyjnë në provim por nuk do ta fitojnë Kursin e plotë derisa të kenë fituar të gjitha vlerësimet e
Njësisë si dhe provimin.
3. Çfarë do të bëhet me një student i cili i fiton të gjitha vlerësimet e Njësisë por nuk merr
provimin?
Ata do të marrin Çertifikakën e Kualifikimeve të Skocisë (Scottish Qualifications Certificate)
me një listë të vlerësimeve të fituara në Njësi. Studenti mund të ri hyjë në provimin e Kursit
vitin tjetër, dhe vlerësimet e Njësisë janë të vlefshme. Në ndonjë rast shkolla ose kolegji
mund edhe të apelojë – sheh pyetjen 6.
4. Në se studenti e fillon në një nivel, por punon dhe e gjend atë nivel tepër të lehtë, a
mundet që ai të kalojë në një nivel tjetër?
Kjo duhet të diskutohet me mësuesin apo lektorin e lëndës; kjo do të varet nga lënda dhe sa
ka avancuar në programin e kësaj lënde. Mund të gjendet e vështirë që të kalohet në një
nivel më të lartë pasi studenti mund ta ketë të vështirë që t’i arrijë të kapë programin.
5. Çfarë është NAB?
Ky është një term i përdorur nga mësuesit/studentët dhe i referohet vlerësimeve të Njësisë të
hartuara nga banka e vlerësimit kombëtar.
6. Në se studenti apo prindi nuk është dakord me rezultatin e provimit, a mund ta
apelojë?
Jo. Vetëm shkolla apo kolegji mund të apelojë tek Autoriteti i Kalifikimit të Skocisë (Scottish
Qualifications Authority) (SQA), dhe do ta bëj këtë në se e sheh të arsyeshme që vlerësimi i
studentit është shumë i ndryshëm nga rezultatet e tij. Vlerësimi bazohet vlerësimi bëhet në
bazë të treguesve që ka patur gjatë gjithë kursit.

Ku mund të marr informacion më të hollësishëm?
Një version më i detajuar i kësaj guide gjendet në fawen e internetit. Shkolla apo kolegji mund t’u
vërë në dispozicion informacion mbi Kualifikimet Kombëtare dhe organizatat e mëposhtëme
mund të ofrojnë këshillim, broshura dhe të dhëna.
Kopje të tjera
Për kopje të tjera të kësaj guide telefononi në 0845 279 1000 dhe jepni numrin e refencës
BD2072. Kjo mund të jetë edhe në gjuhët e komunitetit dhe në formate të ndryshme.
Për një version më të detajuar të kësaj guide, jepni numrin e referencës BD2088.
Autoriteti i Kualifikimeve të Skocisë (Scottish Qualifications Authority)
Tel:
Qendra e Kontaktit për të Interesuarit (Customer Contact Centre) në 0845 279 1000
E-mail: customer@sqa.org.uk
Web: www.sqa.org.uk
Të Mësuarit dhe Mësimi në Skoci (Learning and Teaching Scotland)
Tel:
Kërkesat për të Interesuarit (Customer Enquiries) në 08700 100297
E-mail: enquiries@LTScotland.org.uk
Njësia e Arsimimit të Mëtejshëm në Skoci (Scottish Further Education Unit)
Tel:
01786 892000
E-mail: sfeu@sfeu.ac.uk
Web: www.sfeu.ac.uk
Departamenti i Arsimit në Skoci (Scottish Executive Education Department)
Tel:
0131-556 8400 ose 0845 774 1741
E-mail: ceu@scotland.gov.uk
Web: www.scotland.gov.uk
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