Procedurat, kriteret, rregullat e testimit intelektual

1.

Nëpërmjet testimit intelektual, synohet të vlerësohen niveli i njohurive dhe kulturës së
përgjithshme, aftësitë për të gjykuar dhe vepruar, aftësitë e përqendrimit të
vëmendjes, si dhe niveli i përgjithshëm i inteligjencës.

2.

Testimi intelektual kryhet nën mbikëqyrjen e komisionit të testimit intelektual, pas
kualifikimit në testin e përgatitjes fizike. Ai zhvillohet në mënyrë elektronike në dy
sesione: testimi i përgjithshëm intelektual dhe testimi sipas specialiteteve.

3.

Testi intelektual i përgjithshëm përfshin verifikimin e njohurive në fushat e
mëposhtme:

arsyetim aritmetik;

njohja e kuptimit të fjalëve;

të kuptuarit e paragrafëve;

njohuri matematikore;

njohuri të kulturës së përgjithshme

4.

Fushat e testimit intelektual të përgjithshëm, përmbajtja e tyre, sasia e pyetjeve për
çdo fushë, koha maksimale për zhvillimin e testimit për çdo fushë dhe kodi i tyre
jepen në tabelën e mëposhtme.

Nr.
1

Fushat e Testimit
a
Arsyetim aritmetik

2

Njohja e kuptimit të
fjalëve

Kodi

Përmbajtja e fushave të testimit

36

Sasia e
pyetjeve
30

AA

7

20

NKF

Vlerësohen njohuritë për zgjidhjen e problemeve bazë
matematikore.
Vlerësohen aftësitë për të kuptuar përmbajtjen/kuptimin e
fjalëve nëpërmjet sinonimeve.

Koha

3

Kuptimi i
paragrafëve

9

10

KP

4

Njohuri
matematikore

24

25

NM

5

Njohuri të kulturës së
përgjithëshme

8

20

NKP

Vlerësohen aftësitë për të kuptuar ose nxjerrë
informacione nga materiale ose paragrafë të shkruar.
Vlerësohen njohuritë matematikore në fushën e koncepteve dhe
aplikimit.
Vlerësohen njohuritë në fushën e historisë, gjuhës shqipe,
letërsisë, kushtetutës, ushtrisë, gjeografisë dhe aktualitetit.

5.

Testi intelektual i përgjithshëm është test kualifikues për t’u bërë pjesë e FA-së
(TKFA). Ai është ndërtuar me 105 pyetje, të cilat në total kanë 155 pikë. Çdo
kandidat duhet të arrijë minimumi 70 pikë për t’u kualifikuar.

6.

Vlerësimi i çdo kandidati dhe kualifikimi i tij bëhet në mënyrë automatike nëpërmjet
sistemit. Në përfundim të testimit, kompjuteri gjeneron për çdo kandidat sasinë e
pikëve dhe konfirmon nëse kandidati është kualifikuar ose jo (Pass or No).

7.

Në përfundim të testimit intelektual të përgjithshëm nëpërmjet sistemit gjenerohet
“Raporti i rezultateve të testimit intelektual të përgjithshëm”, i cili firmoset nga të
gjithë anëtarët e komisionit dhe i përcillet Komandantit të QPR-së. Kandidatët
listohen sipas pikëve, duke filluar nga ai që ka siguruar më shumë pikë.

Me kandidatët e kualifikuar zhvillohet sesioni i dytë i testimit intelektual, testimi
intelektual për specialitetet. Ai zhvillohet menjëherë pas testit intelektual të
përgjithshëm, për vlerësimin e njohurive në fushat e mëposhtme:

8.






shkencat e përgjithshme;
mekanikën dhe automatizimin;
elektronikën dhe informacionin;
shërbimet mekanike.

Fushat e testimit intelektual për specialitetet, përmbajtja e tyre, sasia e pyetjeve për
çdo fushë, koha maksimale për zhvillimin e testimit për çdo fushë dhe kodi i tyre
jepen në tabelën e mëposhtme:

9.

Nr.

Fushat e Testimit
Shkencat e Përgjithshme

1
2

3

4

Informacion Auto dhe
Shop Ofiçinë

Koha

Pyetje

11

25

11

25

9

20

19

25

Informacion Elektronik
Të kuptuarit e Mekanikës
dhe Automatikës

ShP

Përmbajtja e fushave të testimit
Vlerësohen njohuritë në shkencat shoqërore, hapësinore, në
fizik dhe biologji.

IAO

Vlerësohen njohuritë për mirëmbajtjen dhe riparimin e
automjeteve, për materialet, si druri dhe metalet.

EI

Vlerësohen njohuritë mbi elektricitetin, rrymën elektrike,
qarqet, pajisjet dhe sistemet elektronike.

KM

Vlerësohen njohuritë mbi mekanikën dhe pajisjet kryesore
mekanike.

Kodi

10.

Rezultatet e testimit për specialitetet shërbejnë për të përcaktuar se cili specialitet
është më i përshtatshëm për kandidatët që janë kualifikuar në testin e përgjithshëm
intelektual;

11.

Kandidati duhet të arrijë një minimum pikësh që të kualifikohet për specialitetin
përkatës. Vlerësimi për specialitetet bëhet mbi bazën e kombinimit të njohurive të
testimit të përgjithshëm intelektual dhe njohurive nga fushat e testimit për
specialitetet. Kombinimi i njohurive varet nga lloji i specialitetit. Minimumi i pikëve
që duhet të sigurojnë kandidatët është i ndryshëm për specialitete të ndryshme.
Përbërja dhe minimumi i pikëve që kandidati duhet të sigurojë sipas specialiteteve
jepet në Aneksin B, bashkëlidhur këtij udhëzimi. Rezultatet në pikë të testimit sipas
specialiteteve dhe pikët sipas kombinimeve nuk afishohen nga kompjuteri. Fituesit
për specialitetin gjenerohen drejtpërdrejt nga sistemi kompjuterik;

12.

Në përfundim të testimit sipas specialiteteve nëpërmjet sistemit gjenerohet “Raporti i
rezultateve të kombinuara të testimit intelektual të përgjithshëm dhe testimit
intelektual sipas specialiteteve”;

13.

Një kopje e këtij raporti i dërgohet J-1 në SHP, i cili e përdorë atë për ndarjen e
ushtarëve/detarëve sipas specialiteteve në përfundim të stërvitjes individuale bazë.

