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Materiali në vijim është i përkthyer nga APPK-ja dhe i referohet dokumentit origjinal “Merkblattneu 12 

2014” , aktualizimi Dhjetor 2014, me emrin: Arbeitsmarktzulassung- Leja e Punës, e të cilin mund të gjeni 

në këtë link. 

 

Përveç përkthimit, ky material në disa raste është përshtatur me kontekstin Kosovar 

 
Punësim sezonal në Gjermani për studentë të regjistruar jashtë Gjermanisë 

(§ 14 seksioni 2 Rregullorja e punësimit) 
 

1. Kush mund te aplikojë? 

Studentët, të cilët janë të regjistruar në një universitet/kolegj jashtë Gjermanisë. 

 

2. Sa gjatë mund te punojë? 

Studentët mund të punojnë maksimalisht tre muaj brenda periudhës kohore prej dymbëdhjetë muajve (viti 

kalendarik) gjatë pushimeve të parapara semestrale. 

 

3. Cilat parakushte duhet të i plotësojë? 

Fillimisht studentët duhet te kenë njohuri te mira te gjuhës Gjermane, përvoja e punës është përparësi. Ata 

duhet të jenë te gatshëm te punojnë së paku dy muaj në Gjermani. Ata i përmirësojnë mundësitë e tyre për 

ndërmjetësim, sa me gjatë qe të jenë ne dispozicion për një punësim dhe sa më shumë lëmi qe ti pranojnë. 

Gjithashtu ata duhet të jenë shumë fleksibil, mobil dhe të gatshëm, që të punojnë gjithkund në Gjermani. 

Fatkeqësisht dëshira për të zgjedh një vend të veçantë, nuk mund te merret parasysh. Gjithashtu nuk është 

e mundur qe të ndërmjetësohet vetëm te një punëdhënës i caktuar. Nëse ju në aplikacion e cekni që 

posedoni patentë shofer atëherë ju duhet te keni ngasur një mjet transporti (p.sh. traktor, veturë). Ju 

lutem ne këso raste ia bashkëngjitni aplikacionit tuaj një kopje te patentë shoferit. 

 

4. Ku mund te aplikojë? 

Nëse ne shtetin tuaj ekziston një partner i Agjencisë Federale për Punësim (BA), atëherë aty duhet te 

kërkohen dokumentet për aplikim (adresat i gjeni në një dokument te posaçëm në këtë WEB). 
Studentët nga vendet, në të cilat nuk ekziston një partner i BA mund ti kërkojnë dokumentet e aplikimit 

drejtpërdrejt nga BA ose ti shkarkojnë nga interneti http://www.arbeitsagentur.de/Arbeitsmarktzulassung 

 

5. Cilat dokumente e përbejnë një aplikim te kompletuar? 

Një aplikim te kompletuar e përbejnë këto dokumente: 

 2 formular të njëjtë të aplikimit (një fletësh me faqen para dhe prapa), me nga një fotografi 

aktuale të ngjashme me atë të pasaportës. 

 një formular të BA për vërtetimin e statusit te studentit 

 eventualisht edhe kopjen e patentë shoferit 

 
Këshillë: Kështu funksionon më së miri: Formulari i BA për vërtetimin e statusit te studentit mund të 
plotësohet dhe vuloset nga Universiteti i juaj. Me kënaqësi ne ju dërgojmë atë përmes email-it, faksit ose 
postës, apo ju mund ta merrni atë edhe në APPK në gjermanisht/shqip apo gjermanisht/anglisht. 
Ju mund t’i gjeni këta formularë edhe në: http://www.arbeitsagentur.de/Arbeitsmarktzulassung. 

Këshille: Ju lutem kërkoni qe vërtetimi për statusin e studentit te iu epet në dy kopje, pasi që në rast 
ndërmjetësimi, kjo do të ju duhet edhe për punëdhënësin e juaj (me rastin e arritjes). 

Ju gjatë dorëzimit te dokumenteve aplikuese duhet te keni parasysh, që vetëm dokumentet e kompletuara 
mund te pranohen. Dokumentet e pakompletuara, te kopjuara dhe me vonesë te dërguara(pas datës 1. 
Shkurt) nuk merren parasysh. 

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtaw/~edisp/l6019022dstbai395019.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/VersionsDEEN/DeutscheVersion/Arbeitsmarktzulassung/InformationenfuerArbeitnehmer/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI521798
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/VersionsDEEN/DeutscheVersion/Arbeitsmarktzulassung/InformationenfuerArbeitnehmer/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI521798
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Ju lutem keni parasysh, që dokumentet e dorëzuara nuk kthehen mbrapa, edhe në rast të mos 
ndërmjetësimit. 
 

6. Kur është data e fundit për aplikim? 

Për afatin e fundit të pranimit te dokumenteve të aplikimit nga studentët nga shtetet me një vend partner, 

duhet te pyetet vendi përkatës. Në këtë rast APPK si partnere e BA për Kosovë, ka caktuar afatin e fundit të 

aplikimit deri me 20.02.2015. 

 

7. Çka, nëse unë nuk mund te vijë ne Gjermani? 

Nëse pas aplikimit ju e humbni interesimin për punësim, ju lutem e informoni BA gjegjësisht APPK-në sa më 

parë. 

Nëse jeni i sëmure, i jeni nënshtruar një provimi ose keni pranuar një punë në një shtet tjetër, ju lutem sa 

më parë e informoni BA gjegjësisht APPK-në, në mënyre qe studentëve tjerë te iu krijohet edhe një 

mundësi. 

 
8. A do të përfitojë gjithsesi një pune sezonale ne Gjermani? 

Agjencia federale e punësimit (BA) mundohet të gjithë studentëve te iu ndërmjetësojë një punë sezonale. 

Por për këtë nuk garantojmë. Një ofertë pune mund ta merrni më së herëti në Prill . 

 
Këshillë: Konkurset shpeshherë shpallen ne një afat të shkurtër. Prandaj ju lutemi qe të na e jepni në 
aplikacion, e-mail adresën tuaj aktuale, te cilën ju edhe gjatë pushimeve semestrale vazhdimisht e 
kontrolloni. Ju lutem keni mirëkuptim, që bazuar në arsyet e ruajtjes së të dhënave nuk mund te iu japim 
informata lidhur me gjendjen e ndërmjetësimit personave të tretë (p.sh. te afërmeve). 
 
9. Si mund ta gjeni një punëdhënës? 

Mos kërkoni vetë. Punësimi sezonal për studentët e huaj ne Gjermani lejohet vetëm nëse është 

ndërmjetësuar nga Agjencia Federale për Punësim. Punëdhënësit e interesuar i lajmërojnë pozitat tek 

Agjencia Federale për Punësim. Kur Agjencia Federale për Punësim të ketë gjetur një punëdhënës adekuat 

për ju, ju do ta merrni një njoftim (Shpallje). 

 
10. Çka nëse unë tashmë e njoh një punëdhënës Gjerman? 
Nëse ju i përmbushni kushtet dhe e njihni një punëdhënës në Gjermani, i cili dëshiron të ju punësoj, ju 
nuk duhet të aplikoni te BA ose tek një nga organizatat partnere. 
Për punëdhënësit, të cilët  njohin studentë, ekziston mundësia, që këta të kërkohen ne BA "përmes emrit 
konkret". Këta punëdhënës e dërgojnë Formularin për punësim sezonal (kërkesë përmes emrit) dy herë 
dhe së bashku me formularin e plotësuar për vërtetimin e  statusit te studentit: në  
ZAV, Team 321, Postfach, 53107 Bonn. 
 

11. Çfarë duhet të bëj në qoftë se unë pranoj një ofertë punësimi? 
Ju duhet të vendosni se a do të pranoni vendin e punës? Nëse ju nuk e pranoni këtë punë, ju do të merrni 
edhe një propozim të dytë, pasi që të gjithë studentët e tjerë që kanë aplikuar, kanë marrë një ofertë.  
Në qoftë se punëdhënësi nuk ju ka kontaktuar ende, ju lutem që të viheni patjetër në kontakt me të për 
të sqaruar pyetjet lidhur me aktivitetin, pagesat, akomodimin, ushqimin, udhëtimin etj. 
Nëse në ofertën e punësimit tuaj është cekur PAGA-AKORD, konsultojeni punëdhënësin tuaj në mënyrë 
të veçantë për këtë.  
Mos udhëtoni për në Gjermani pa kontaktuar paraprakisht punëdhënësin tuaj. 
 

12. Cilat vende pune sezonale ofrohen? 
Ju do të punoni kryesisht aty ku të tjerët bëjnë pushime, që do të thotë në Bregdetin e Gjermanisë, në 
Bavari dhe BadenWürttemberg (Schwarzwald, Bodensee) dhe kudo, ku personeli i përhershëm gjendet 
në pushim.  
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Shumica e vendeve të punës do të jenë në hotele, gastronomi dhe sisteme të gastronomisë (p.sh. 
McDonalds) si dhe në pastrimin e objekteve. 
Ne hotel ju mund të punësoheni në gastronomi, në shërbime, në kuzhinë, në pastrim të dhomave dhe 
si pastrues/e. Për këtë ju duhet të keni njohuri të mira të gjuhës Gjermane. Përvoja e punë s në 
aktivitetet në hotele dhe gastronomi do të jetë përparësi.   
 

13. Cilat janë kushtet e punës? 
Punësimi sezonal duhet që në rend të parë te iu japë mundësinë për të fituar të holla për financimin e 
studimeve tuaja. Ju duhet të jeni të përgatitur për të mbështetur punëdhënësin tuaj dhe të ndihmoni 
atë për kryer punët fizike shtesë dhe pjesërisht të rënda gjatë sezonit të pushimeve. Ju lutem, që të na 
njoftoni, nëse keni kufizime shëndetësore, kështu që të mund t’i kem i ato parasysh nëse është e 
nevojshme. 
Mund të ndodhë, që ju duhet të punoni orë shtesë (me pagesë) gjatë fundjavave dhe në ditët festive.  
Ditën tuaj të lirë shpeshherë ju nuk e keni në fundjavë. Ju lutem vini re, që një javë me gjashtë ditë 
punë do të jetë e zakonshme.   
Gjatë motit të ligë dhe konjukturës së dobët mund të ndodhë, që punëdhënësi nuk mund të ju 
angazhojë aq shumë orë, siç Ju e dëshironi dhe ju të përfitoni më pak se sa qe keni shpresuar. Ju duhet 
të jeni shumë fleksibil. 
Ju lutem pyesni punëdhënësin tuaj, se a duhet të sillni rrobat e punës me vete.  
Përvoja kulturore dhe çështja e njohurive gjuhësore nuk mund të trajtohen si primare gjatë punësimit 
sezonal në kuptimin e kërkesave nga punëdhënësi. Punëdhënësi juaj pret angazhimin e njëjtë nga ju, si 
nga personeli i rregullt i tij.  Pas mbarimit të punës dhe gjate ditëve të lira ju keni mundësinë për vizita 
të lira. Shpeshherë ju do të punoni së bashku me studentë te kombësive të tjera, gjë që mund të ju 
bëjë qejf dhe të ju ofroj përvoja ndërkombëtare.  

Nëse ju keni probleme me punë, atëherë së pari drejtohuni tek punëdhënësi dhe bisedoni me 
të. Shpeshherë në këtë mënyrë mund të sqarohen keqkuptimet. Nëse problemin tuaj nuk mund ta 
zgjidhni me punëdhënësin atëherë drejtohuni tek BA para se të shkëpusni marrëdhënien e punës. Ne 
jemi të gatshëm të ju mbështesim brenda mundësive tona ndërmjetësuese, përmes një bisede 
sqaruese me punëdhënësin tuaj.   
 
Këshillë: Oferta e punës nga BA nuk është kontratë pune: Sipas ligjit të aplikueshëm Gjerman, 
kontratat mund të lidhen edhe gojarisht. BA rekomandon, që menjëherë pas arritjes  suaj të lidhni një 
kontratë pune me shkrim me punëdhënësin tuaj.  Në kontratën e punës duhet të jenë të shënuara të 
gjitha pikat relevante, si p.sh: orët e punës (mesatare), paga, kohëzgjatja e angazhimit. Nëse nuk i 
plotësoni kushtet e punës sipas marrëveshjes, juve mund të ju shkëputet marrëdhënia e punës. 
Informata të përgjithshme lidhur me pyetjet për të drejtat e punës (orari i punës, paga etj.) mund të i 
merrni përmes telefonit në shërbim nga Ministria Federale për Punësim dhe çështje Sociale në numrat 
e tel.: 030 221 911 004 respektivisht për pagën minimale në numrin  030 60 28 00 28. Ekspertët ju 
përgjigjen pyetjeve nga e hëna deri të ënjtën prej orës 8 deri 20.   

14.  Si do te jetë çështja e akomodimit dhe ushqimit? 

Shumë punëdhënës ofrojnë akomodim dhe/apo ushqim dhe i tërheqin shpenzimet nga paga e juaj. 

Nganjëherë ju mund të ndani një dhomë ose banesë me studentët e tjerë. Nëse punëdhënësi nuk ka 

akomodim për ju, ai do të iu ndihmoj të gjeni një të tillë.  

 
15. Si është pagesa? 

Paga dhe kushtet të tjera të punës i përkasin tarifave respektivisht rregullave ve ndore në Gjermani. 
Studentët e huaj nuk guxojnë të përfitojnë më pak se Gjermanët, të cilët e krye jnë të njëjtin aktivitet.  
Paga paguhet zakonisht në fund të muajit apo në muajin e parë vijues, për këtë arsye ju do të duhej të 
merrni para te mjaftueshme për javët e para, për shpenzimet tuaja jetësore (akomodimin dhe 
ushqimin). Përveç kësaj juve iu nevojitet një xhirollogari në vendlindjen tuaj për transferimin e pagës 
suaj të fundit. Ju lutem t’i jepni punëdhënësit tuaj pas arritjes të dhënat tuaja të sakta mbi llogarinë 
bankare.  
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Oferta e punës nga BA përmban zakonisht pagën bruto. Kjo nuk pasqyron detyrimisht pagën e paguar 

(pagën neto).  
Sipas ligjit mbi pagën minimale (MiLoG) në një javë me 40 orë pune rezulton paga minimale bruto prej 
1.473 Euro respektivisht 8,50 Euro për orë. 
 
16. Çfarë duhet të kem parasysh para udhëtimit tim për në Gjermani? 

Ju duhet patjetër në vendlindjen tuaj të bëni një sigurim shëndetësor për jashtë, që në raste të 
sëmundjeve të mbulohen të gjitha shpenzimet e ekzaminimeve mjekësore. Studentët në Gjermani nuk 
kanë sigurim ligjor shëndetësor. Ju lutem sillni me vete gjatë pranimit në punë edhe një vërtetim për 
statusin e studentit për punëdhënësin tuaj, pasi që atij i nevojitet kjo për llogarinë e pagës.  

 
17. A ju nevojitet studentëve për punësim sezonal në Gjermani një leje pune? 
Shtetasve të shteteve anëtare të bashkimit evropian (EU) – me përjashtim të Kroacisë – ose të 
hapësirës evropiane ekonomike (EWR) nuk iu nevojitet leje pune. Të gjithë studentët e huaj të 
regjistruar jashtë Gjermanisë kanë të drejtë ushtrimin e një punësimi sezonal në Gjermani vetëm 
atëherë, nëse janë ndërmjetësuar nga Agjencia Federale për Punësim (BA). Ndërmjetësimi përmes 
Agjencisë Federale për Punësim (BA) do të dokumentohet përmes një vërtetimi për ndërmjetësim. Kjo 
vlen si dëshmi për lejimin e punësimit 
 

18. Si dhe ku mund të aplikoj për vizë? 
Vërtetimi i ndërmjetësimit shërben gjithashtu për aplikim në rast të nevojës për vizë. 
Viza lëshohet nga përfaqësimi Gjerman (Ambasada/Konsullata). Procedura e vizës mund të marrë 
kohë, pasi që bazuar në kërkesat e mëdha mund të vijë deri te pritjet e gjata kohore dhe do të duhej të 
rezervohej një termin me kohë (disa javë para datës së udhëtimit).  
Vërtetimi i ndërmjetësimit do të duhej gjithashtu të kërkohej sa më parë që të jetë e mundur.   
 

19. Ku duhet të lajmërohem pas arritjes sime në Gjermani? 

Ju lutem informohuni me kohë lidhur me detyrimet e nevojshme eventuale për lajmërim në zyrën 
qendrore civile vendore në Gjermani. Në raste të shumta, punëdhënësi e merr përsipër lajmërimin tuaj 
ne organet përkatëse. Për këtë atij i nevojiten dokumentet e identitetit tuaj.   
Punëdhënësi shpeshherë ofron, qe të i ruaj ne vend te sigurt dokumentet tuaja identifikuese. Ju lutem 
informoni punëdhënësin tuaj, nëse nuk do të shfrytëzoni këtë ofertë. Për çdo rast bëni një kopje të 
letërnjoftimit tuaj dhe mbajeni atë çdoherë me vete.  
 

20. Cilat shpenzime i mbajë unë? 
Shpenzimet e udhëtimit zakonisht duhet të i bartni vetë. Qiraja e parë mujore për akomodim duhet të 
kryhet shpeshherë me rastin e arritjes. Në shumë raste (si p.sh bujqësi, gastronomi) akomodimi 
sigurohet me pagese nga punëdhënësi apo punëdhënësi do të ju del në ndihme gjatë kërkimit (shih 
pikën 16).Në raste të veçanta (si p.sh. në gastronomi dhe në përpunimin e gjërave ushqimore) duhet të 
bëhet para pranimit të punës një kontroll mjekësore në vendin përkatës në Gjermani. Shpenzimet për 
këtë ju gjithashtu duhet të i bartni vetë.  
 

21.Si qëndron puna me sigurimet shoqërore në Gjermani? 
Sigurimi i shëndetit dhe kujdesit, sigurimin e papunësisë: Kryesisht nuk ka obligime të sigurimit dhe as 
mbulesë të sigurimit për studentët e regjistruar jashtë Gjermanisë në sigurimin ligjor gjerman të 
shëndetit, kujdesit  dhe papunësisë (§ 6 seksioni 1 nr. 3 libri ligjorë social (SGB) libri i pestë (V) §  20 
seksioni 1 SGB XI, § 27 seksioni 4 SGB III). 
Ju duhet të kontraktoni vetë një sigurim shëndetësor për udhëtim para se të vini në Gjermani apo të 
bisedoni më punëdhënësin tuaj para fillimit të punës lidhur me një sigurim shëndetësor.  
 

Sigurimi pensional: 

Nëse punoni më gjatë se dy muaj në Gjermani, Ju duhet të paguani kontributet në sigurimin pensional 

Gjerman (§ 5 seksioni 2 Nr. 2 SGB VI, § 8 Abs. 1 SGB IV). 
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Më shumë informata në raste të veçanta mund t’i merrni nga punëdhënësi i juaj apo nga bartësit e 
sigurimit pensional Gjerman (Ju lutem pyetni punëdhënësin tuaj).  
 

22. Sigurimi në aksident  
Shumë punëdhënës do të iu angazhojnë vetëm atëherë nëse jeni të siguruar në aksidente. Ju lutem në 
rast te ndonjë oferte pyeteni punëdhënësin tuaj dhe kontraktoni në vendlindje një sigurim në udhëtim, 
i cili mbulon edhe punën (Sigurim i punës – në udhëtim).  
 

23. Çfarë ndodhë me tatimin? 
Ju lutem sqarohuni me punëdhënësin tuaj, se a duhet të paguani tatim respektivisht drejtohuni në 
entin përkatës për financa.  
 

24. Kontakti: 
BundesagenturfürArbeit (BA) 
ZentraleAuslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
Team 321 
Postfach 
53107 Bonn 
 
Tel.: +49 (0)228 713-1330 
Fax: +49 (0)228 713-1525 
E-Mail: ZAV-Bonn.Ferienbeschaeftigung@arbeitsagentur. 

Internet: www.zav.de/arbeitsmarktzulassung 
 


