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 KERKESAT MINIMALE 

Titulli i studimit  Diploma e shkolles se mesme . 

Njohurite  1) standarti ISO 50001:2018; 
2) parimet e legjislacionit perkates  : 

• UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 - UNI EN ISO 19011:2018; ISO 14001:2015;  

• Direktiva europiane dhe Guideline 
3) Legjislacioni i detyrueshem ne perdorimin racional te energjise , te kursimit te energjise 
dhe te zhvillimit te burimeve te rinovushme te energjise.  : 
4) metodologjite dhe teknikat e auditimit , planifikimi dhe kryerja e nje Auditi ne perputhje me 
rregulloren ne fuqi dhe pergatitja e Raportit te Auditit , menaxhimi i JK  . 

Pervoja e plote e 
punes  

1) Rolet teknike, menaxheriale dhe profesionale në institucione, kompani, studio 
profesionale: 4 vjet nëse posedon diplomë; 5 vjet nëse posedon Deftese notash. Këto 
vite reduktohen në 3 në prani të përvojës së përgjithshme të punës, veçanërisht në 
fushën e energjisë. Ato reduktohen në 2 në prani të një diplome teknike specifike për të 
paktën 2 vjet; 

2) Përvoja mund të demonstrohet gjithashtu me certifikim se keni marrë pjesë në një numër 
të madh auditimesh të plota SME. Posedimi i certifikimit nga OVK i personelit të 
akredituar konsiderohet i dobishëm për të demonstruar përvojë në fushën e energjisë. 

Esperienca auditi  
1) Auditues: në 3 vitet e fundit, 4 auditime të SME nga të cilat 2 të përfunduara dhe jo më 

pak se 10 ditë si Auditues në trajnim 
2) Kryeauditues: në 3 vitet e fundit, 2 Auditime të SME-së, nga të cilat 2 të përfunduara, si 

Kryeauditues në trajnim. 
 

Trajnim specifik  1) kalimi i një kursi trajnimi për Auditues / Krye Auditues ISO 50001:2018 (24 orë); ose 
2) kalimi i kursit të trajnimit ISO 50001:2011 (24 orë) + kursi azhornues ISO 50001:2018. 

 

Vlefshmeria dhe 
Rinovimi i 
certifikimit  

Viti i I-rë: provim me rezultat pozitiv 
Viti i II-të: vetëdeklarim pa ankesa; 
Viti i III-të: vetëdeklarim pa ankesa; 
Viti i IV-t Rinovim: verifikimi i përditësimit profesional të dokumentuar nga pjesëmarrja në 
kurse trajnimi/përditësimi (p.sh. çertifikata, deklarata, etj...), pjesëmarrja si folës në 
konferenca, takime, seminare, botime, pjesëmarrje aktive në grupe për zhvillimin e skemave. 
dhe/ose standardet në sektor, kurse trajnimi dhe seminare në këtë sektor; Takimi përditësues 
për vlerësuesit e OVK për ISO 50001:2018 + 3 auditime në periudhën trevjeçare në 
standardin ISO 50001. 

Kalimi midis 
regjistrave   

Eshte e mundur te kerkohet kalimi i regjistrave nga nje figure Profesionale ne nje tjeter ( (nga 
nje Auditor ane nje  Lead Auditor) duke integruar eksperiencen e punes ne nje fushe 
specifike, tajnimin e nevojshem per te permbushur kushtet e kerkuara  dhe duke paguar 
kuoten e parashikuar per figuren profesionale. 

 

 
 


