
Ftesë për EVP  

Në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional (EVP), Shoqata e Kontabilistëve 
të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) organizon sesionin online të EVP-së në 
platformën ZOOM që do të mbahet më 29 dhjetor, 2021 me temë: 

• DIGJITALIZIMI I PROFESIONIT  (PËRPARËSITË DHE SFIDAT E IMPLEMENTIMIT 
TË ZHVILLIMEVE TË REJA TEKNOLOGJIKE)  

- Trendet e zhvillimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit TIK; 
- Digjitalizimi dhe shfrytëzimi i teknologjisë si mundësië e zhvillimit të profesionit; 
- Kompetencat teknike në TIK sipas standardit IES 2. 
 

Ligjërues: Fatos Shema - Auditor i Tekonologjisë Informative 

Data: 29 dhjetor, 2021 

Koha: 09:00 - 14:00 në platformën ZOOM 

Ky seminar do t’iu sigurojë katër (4) orë të verifikueshme të EVP-së, dhe ofrohet 
pa pagesë. 

Regjistrohu  në këtë LINK (jo më larg se data 28 dhjetor 2021 deri në orën 16:30) 

Regjistrimi është i obligueshëm për të pranuar linkun për qasje në sesionin e EVP, 
linkun në fjalë do ta pranoni automatikisht menjëherë pas regjistrimit.  

 

KËTU mund të gjeni Udhëzuesin e përdorimit të platformës ZOOM e cila mund të përdoret në 
kompjuter, llaptop dhe telefon të mençur. 

 

Edukimi i Vazhdueshëm Profesional është i obligueshëm për anëtarët e ShKÇAK:  

Kontabilistët dhe Auditorët e Çertifikuar duhet të vijojnë së paku 8 orë të verifikueshme 
për vit kalendarik.  

Auditorët Ligjor sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2019 për Licencimin e Auditorëve 
Ligjorë dhe Firmave Vendore dhe të Huaja Ligjore të Auditimit duhet të dëshmojnë (40) orë të 
EVP për vit kalendarik prej të cilave 24 orë duhet të jenë të verifikueshme.  

Auditorët e Çertifikuar që synojnë të aplikojnë për licencë "Auditor Ligjor" duhet të kenë 
parasysh se sipas UA Nr. 01/2019 kërkohen nga 24 orë të verifikueshme në 3 vitet e fundit.  

Auditorët e Brendshëm të Çertifikuar duhet të vijojnë së paku 8 orë të verifikueshme për 
vit kalendarik. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsduysqzkqHNDg_Z2DDjdfTxEDkXMCXXcE
https://mcusercontent.com/64c28db4d47f21dede8c49810/files/d9df740c-3c5e-468d-be8c-4f9c446733ce/UDHE_ZUES_PE_R_PE_RDORIMIN_E_PLATFORME_S_ZOOM_PE_R_LIGJERATA_ONLINE.pdf

