
PROCEDURAT E NJOHJES

Procesi i njohjes është gjithmonë individual. Ka ligje dhe persona kontakti 
të ndryshëm. Procesi zgjat deri në katër muaj dhe zakonisht kushton nga 
100 deri 600 Euro.

Më shumë informacione në www.anerkennung-in-deutschland.de.
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APLIKIMI PËR NJË VEND PUNE
Ju mund te aplikoni për cilindo profesion në të cilin jeni kualifikuar. 
Informacionet për këtë i gjeni në Agjensinë Federale për Punësim 
(www.arbeitsagentur.de) ose në „Makeit in Germany” 
(www.make-it-in-germany.com). Kini parasysh se për disa profesione 
duhet të kaloni paraprakisht një test për njohuritë e gjuhës teknike. 

NJOHJA E PROFESIONIT EKUIVALENT 

 

CILI ORGAN NJOHJEJE ËSHTË PËRGJEGJËS 
PËR PROFESIONIN TIM? 
Me gjetësin e njohjes në www.anerkennung-in-deutschland.de 
ju mësoni, se cili organ është përgjgjës për njohjen në rastin tuaj 
dhe çfarë dokumentash ju nevojiten.

ESHTE  PROFESIONI JUAJ EKUIVALENT
A. I RREGULLUAR
B. JO I RREGULLUAR?

Njohja në Gjermani • Vetëtestim dhe këshillim (me telefon ose personalisht) në 
www.anerkennung-in-deutschland.de

Anabin • Informacione për diplomat e studimeve të larta jashtë shtetit në www.anabin.kmk.org

BQ-Portal • Informacione për diplomat profesionale jashtë shtetit në www.bq-portal.de

Makeit in Germany • Linja telefonike „Puna dhe jetesa në Gjermani“ në www.make-it-in-germany.com

IQ Netzwerk • Këshillim dhe kontakte afër jush në www.netzwerk-iq.de

PËRKTHE DHE LEGALIZO DOKUMENTAT
Informohuni cilat janë dokumentat e domosdoshme që 
duhet të përkthehen dhe të noterizohen. Këto janë për 
shembull, libreza e punës dhe diplomat. 

Listën e përkthyesve të çertifikuar nga shteti e gjeni në 
www.justiz-dolmetscher.de dhe në Agjensinë Federale 
për Punësim (www.arbeitsagentur.de).

KËRKESA PËR 
BARAZVLEFSHMËRI

NEGATIV
Asnjë barazvlefshmëri: 
Kualifikimi juaj profesional dhe 
kualifikimi profesional gjerman nuk 
mund të krahasohen. Kërkesa juaj 
është refuzuar.

Çfarë mund të bëni tani? Zbuloni më 
shumë në rrjetin IQ�
(www.netzwerk-iq.de).

PJESËRISHT 
Ndryshime thelbësore: 
Kualifikimi juaj profesional dhe 
kualifikimi profesional gjerman 
mund të krahasohen mirë në disa 
aspekte dhe  në disa të tjera jo.

Për këshilla në lidhje me masat që 
duhet të merrni për njohjen, 
kontaktoni me rrjetin IQ në�
(www.netzwerk-iq.de).

PROCEDURA 
VULLNETARE E NJOHJES 
Ofron shanse më të mira në tregun 
gjerman të punës, mundësi për trajnime të 
mëtejshme dhe ndoshta edhe pagesa më të 
mira. Sidoqoftë, njohja nuk është një opsion 
për të gjitha profesionet e references jo të 
rregulluara. Akademiket me një profesion jo të 
rregulluar mund të kryejnë vlerësimin e 
certifikatave. Informacionet i gjeni në 
Anabin (www.anabin.kmk.org) ose në 

ZAB (www.www.kmk.org/zab).

B

A E NJIHNI 
PROFESIONIN 
EKUIVALENT?

A

Zyra për shtetasit e huaj • Zyra më e afert e këshillimit në vend 
në „Mein Weg nach Deutschland“ www.goethe.de/mwnd

KËRKESA PËR LEJE PUNE PAS LIDHJES SË NJË 
KONTRATE PUNE

Barazvlefshmëri e plotë: 
Kualifikimi juaj është i njohur.

POZITIV
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Europäische Union

NJOHURITË E 
GJUHËS GJERMANE
Njohuritë e mira të gjuhës gjermane ju 
ndihmojnë në fillimin e jetës tuaj 
profesionale. Shpesh niveli B1 është kusht i 
domosdoshëm. Kurset e gjuhës gjermane i 
gjeni në www.goethe.de.   

Për disa profesione kërkohet dëshmia e një 
certifikate të caktuar. Çfarë  niveli dhe 
çfarë certifikate ju duhet për profesionin 

tuaj, e gjeni në rrjetin e këshillimit 
IQk (www.netzwerk-iq.de). 

GRANTI I 
NJOHJES
Ju mund të aplikoni për mbështetje 
finaciare për kostot e aplikimit. 
Pyesni për këtë fillimisht në Agjensinë 
Federale për Punësim 
(www.arbeitsagentur.de). 
Informacione të tjera dhe formularët i 
gjeni në
www.anerkennungszuschuss.de. 

ANGAZHIME TË 
MUNDSHME
Akademikëve tani u lejohet 
gjithashtu të punojnë në profesione 
trajnuese. Informacione rreth 
profesioneve të ndryshme që mund të 
ushtroni në Gjermani me diplomën tuaj i 
gjeni në 
www.berufenet.arbeitsagentur.de. 

PO

JO

SI FUNKSIONON NJOHJA E 
KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE?
Jetoni në Gjermani dhe keni perfunduar studimet ose një 
kualifikim profesional jashtë BE-së dhe dëshironi të punoni në 
Gjermani? Kini parasysh hapat e mëposhtëm dhe informacionet 
për njohjen e kualifikimit tuaj: 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.bq-portal.de/en/db/laender-und-berufsprofile
https://www.make-it-in-germany.com/en/about-the-portal/contact/hotline/
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
www.berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/getting-recognition.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
http://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/en/Suchen/
https://www.arbeitsagentur.de/en/recognition-of-qualifications
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/en/menschen-aus-dem-ausland?scope=concern
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/pro/pro-recognition-grant.php
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.arbeitsagentur.de/en/job-board
https://www.make-it-in-germany.com/en/jobs/looking-for-a-job/
https://www.goethe.de/ins/de/en/kur.html
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.goethe.de/prj/mwd/sq/ber/adr.html



