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Metodologjia 
• Intervistë me telefon me 1080 të intervistuar 
• Periudha e anketimit: 26-30 shtator 
• Përfshirja: 8 regjione dhe të gjitha 84 komuna në R.e Maqedonisë  
• Përfshirja reprezentative në gjini, moshë, përkatësi etnike, 

vendbanim,  dhe arsimim të intervistuarve 
 
Qëllimet e hulumtimit 
• Perceptimi i qytetarëve sa i përket nivelit të përhapjes së 

korrupsionit në arsim dhe sport  
• Sa jemi të pambrojtur nga korrupsioni 
• Pikat kyçe për dhënie dhe marrje të ryshfetit  
• Roli i institucioneve kompetente të parandalojnë korrupsionin dhe 

perceptimi i punës së tyre 
• Vlerësim për përparimin në luftë kundër korrupsionit 
 

 
 

Metodologjia dhe qëllimet e hulumtimit 



Në përgjithësi  sa sipas jush është i përhapur korrupsioni në Maqedoni sot? 

Mendime të përgjithshme për nivelin e 
përhapjes së korrupsionit 

1.7% 

10.3% 

32.6% 

55.1% 

Nuk ka korrupsion 

korrupsioni është pak i përhapur 

mesatarishtë i përhapur 

shumë i përhapur 

Nuk ka dallime të mëdha në 
mendimet e grupeve të ndryshme të 
qytetarëve 
 
Shqiptarët kanë mendim negativ nga 
ato Maqedonas, 75% nga to 
mendojnë se korrupsioni është shumë 
i përhapur, kundrejt atyre Maqedonas 
me 47% 
 
Perceptimi për ekzistim të 
korrupsionit në shtet është mbi 
mesataren evropiane me 45% 
 
 



       Në përgjithësi sa sipas jush është i përhapur korrupsioni në secilën nga këto fusha? 

Mendim i përgjithshëm për nivelin e përhapjes 
së korrupsionit 

12.7%

13.3%

21.6%

34.6%

14.2%

19.1%

19.2%

17.1%

21.9%

37.7%

34.5%

27.7%

35.1%

26.4%

21.9%

15.9%

43.9%

42.7%

33.1%

28.9%

27.7%

28.8%

10.5%

13.1%

6.1%

3.7%

12.6%

11.2%administrata shtetërore dhe publike në nivel qendrorë

administrata shtetërore dhe publike në nivel lokal

Mediumet

Arsim

Sportin profesionist

OJQ

Sportin amatorë

Nuk ka korrupsion Pak Mesatarisht Shumë 

* Përqindja e mbledhur mund të mos japë 100% sepse përgjigjet “nuk e di”nuk janë 
shfaqur në grafikun 



Perceptimi i përhapjes së korrupsionit në arsim 
Sa sipas jush është i përhapur korrupsioni në arsimin fillorë, të mesëm dhe atë të lartë? 

33.7%

12.6%

30.8%

25.5%

20.2%

36.4%

11.7%

22.3%

56.2%4.4% 9.8% 25.3%

arsim fi l lorë 

arsim të mesëm

arsim të lartë

Nuk ka korrupsion pak Mesatarisht Shumë

  18 - 29  30 - 45 46 - 65 65+ 

Arsimi fillorë 15% 13% 10% 9% 

Arsimi i mesëm 31% 23% 19% 17% 

Arsimi i lartë 55% 55% 55% 62% 



Sa sipas jush është i përhapur korrupsioni gjatë 
këtyre aktiviteteve në arsim? 

4.2

7.2

8.8

9.3

14.4

11.4

4.5

7.9

10.8

13.3

11.4

16.3

18.1

17.8

12.6

18.5

22.0

29.9

23.4

29.7

23.8

25.3

23.8

24.8

55.1

45.1

42.2

39.3

28.9

25.7

54.0

31.5

Punësimi në universitete

Nënshtrimit në provim

Vënd në shtëpitë e studentëve dhe nxënësve

Regjistrim në universitetet shtetërore

Marrje të titujve akademik: Magjistra ose Doktora të
shkencës

angazhim të bashkëpunëtorëve të jashëtm në arsimin e lartë

Studentët nuk mund të japin provim pa mos blerë l ibër

marrje të lejes për të punuar në universitete private

nuk ka korrupsion pak mesatarishtë shumë



Sa sipas jush është i përhapur korrupsioni gjatë 
këtyre aktiviteteve në arsim? 
Studentët kanë paksa qëndrim më pozitiv nga grupet tjera të qytetarëve  

 
 

• Ato që kanë kryer shkollim të lartë në pesë vitet e fundit janë më pozitiv nga 
ato që kanë kryer para 10 viteve 

• Mund të ketë trend pozitiv që duhet të vërtetohet 
• Hulumtimet në vendet tjera evropiane tregojnë se më tepër korrupsion ka 

gjatë nënshtrimit në provim 
 
 

38% 

29% 30% 

54% 

42% 
39% 

Patjetër të blehen libra Gjatë vendosjes në 
shtëpitë e studentëve 

Gjatë dhënjes së provimit 

Studentët Mesatarishtë 



Ekspozimi karshi korrupsionit dhe përvoja 
personale me korrupsionin në sferën e arsimit 

       A keni qenë ndonjëherë në situatë t’u kërkohet ose të jepni ryshfet në sferën e arsimit? 

po më kanë kërkuar 
dhe kam dhënë 

8,2% 
 

po më kanë kërkuar 
dhe nuk kam dhënë 

18,5% 
 

nuk më kanë kërkuar 
ryshfet 
73,3% 

 

Gjithsej  
26,7% 



     A keni qenë ndonjëherë në situatë t’u kërkohet ose të jepni ryshfet në 
sferën e arsimit? (sipas moshës dhe periudhës së diplomimit) 

12% 9% 8% 
2% 

19% 19% 17% 20% 

69% 72% 75% 77% 

Nga 18-о 29  Nga 30 - 45  Nga 46-65 Mbi 65 

Po më kanë kërkuar dhe kam dhënë 

Po më kanë kërkuar dhe nuk kam dhënë 

Nuk më kanë kërkuar 

6% 

19% 

7% 

28% 
37% 

18% 

66% 

44% 

75% 

Dimplomim në 5 vitet e 
fundit 

Diplomim në 10 vitet e fundit Diplomim para më shumë se 
10 vite 

Po më kanë kërkuar dhe kam dhënë 

Po më kanë kërkuar dhe nuk kam dhënë 

nuk më kanë kërkuar ryshfet 



Perceptimi mbi efikasitetin e institucioneve në kanë 
kompetencë të parandalojnë korrupsionin 

       Cili nga subjektet në vijim mendoni se mund ta parandalojnë ma mirë korrupsionin në arsim? 

12.0% 

1.9% 

3.9% 

4.1% 

4.6% 

7.0% 

11.3% 

12.5% 

15.2% 

26.4% 

askush 

avokati i studentëve 

mediumet 

Avokati i popullit 

OJQ 

Gjyqësori 

organet e fakulteteve dhe shkollave 

Полицијата 

paraqitja e korrupsionit 

Komisioni shtetërorë për parandalim të korrupsionit 



Perceptimi për efikasitetin e institucioneve që kanë 
kompetencë të parandalojnë korrupsionin në arsim 

      Krahasuar me periudhën para 4 viteve a mund të thuhet se në sferën e arsimit ka më pak ose më shumë 
korrupsion? 

 

37.6% 

32.6% 

5.5% 

32.1% 

25.7% 

12.4% 

20.2% 

4.1% 

MË PAKË KORRUSION 

MË SHUMË KORRUSION 

Shumë më pak korrupsion 

Diçka më pak 

Njejtë si para 4 viteve 

Diçka më tepër 

Shum më tepër 

Nuk e di 



Perceptimi për përhapjen e korrupsionit në 
sport 

  Sa sipas jush është i përhapur korrupsioni te drejtuesit e klubeve sportive në Maqedoni? 

 përqindja e qytetarëve që mendojnë se ka shumë korrupsion sipas asaj se a kanë anëtarë që janë sportistë 
profesionist 

21.6% 

5.4% 

20.2% 

26.7% 

26.1% 

Nuk e di 

Nuk ka korrupsion 

Pak e përhapur 

Mesatarisht i përhapur 

Shumë i përhapur 

35% 

40% 

23% 

Po, kemi më shumë anëtarë 

Po, kemi një anëtarë 

Jo 



 
• Më shumë se gjysma e qytetarëve (55%) pohojnë se korrupsioni është shumë i 

përhapur në Maqendoni 
• 29% e të anketuarve mendojnë se ka shumë korrupsion në arsim, por kjo është 

dukshëm më pak se që ka në administratë dhe mediumet si dhe nga perceptimi i 
përgjithshëm për ekzistim të korrupsionit në shtet 

• Më shumë korrupsion ka në arsimin e lartë edhe atë gjatë nënshtrimit në provim 
dhe punësimit në universitete 

• Çdo i katërti ka qenë në situatë t’i kërkohet ose të japë ryshfet në sferën e arsimit 
• Studentët kanë paksa qëndrim më pozitiv në lidhje me korrupsionin nga qytetarët 

tjerë 
• Komisioni Shtetërorë për parandalim të korrupsionit shihet si institucion që mund 

të merret me korrupsionin por prapë përqindja e qytetarëve që besojnë në të 
është i ulët (26%) 

• 37,4% e qytetarëve besojnë se sot ka më shumë korrupsion se sa para 4 viteve 
• 27% e të anketuarve besojnë se ka shumë korrupsion në sport 
• Qytetarët që e ndjekin sportin në mënyrë aktive kanë mendim edhe më negativ, 

40% nga to mendojnë se ka shumë korrupsion në sport.  E njëjtë është gjendja me 
familjet që së paku kanë një sportist profesionist. 
 

Përfundime 
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