
Testimi Online
Udhëzime për pjesëmarrësit



Njoftimi
Nëpërmjet postës suaj elektronike do të njoftoheni për datën

dhe orën e zhvillimit të testimit.

Sigurohuni që të mbani mend email-in dhe fjalëkalimin me të
cilin keni aplikuar në platformën online të Departamentit të

Administratës Publike.

http://www.hrm.gov.al/identifikohu.aspx

Nëse nuk mbani mend fjalëkalimin, për ta rimarrë atë, klikoni në linkun:

http://www.hrm.gov.al/ForgotPassword.aspx

http://www.hrm.gov.al/identifikohu.aspx
http://www.hrm.gov.al/ForgotPassword.aspx


Ditën e Testimit

15 minuta përpara orës së fillimit të testimit

klikoni në linkun:  https://etesting.administrata.al/

Përpara fillimit të testimit, ju këshillojmë të
mbyllni të gjitha programet e panevojshme dhe sigurohuni që 

kompjuteri juaj nuk është duke bërë ndonjë përditësim (update).

Plotësoni adresën e emailit dhe fjalëkalimin tuaj.
Shtypni “Log In” për të hyrë në testim!

https://etesting.administrata.al/


adresa e emailit
fjalëkalimi

kliko këtu për të hyrë në testim!



Faqja e Udhëzimeve

Sigurohuni të punoni në mënyrë të pandërprerë gjatë periudhës 
së zhvillimit të testimit me shkrim, online.

Lexoni me kujdes udhëzimet dhe rregullat 
e zhvillimin të testimit!

Klikoni butonin “Simulation Test” 
për të hyrë në ambientin me pyetje provë.

Përpara testimit do kaloni në fillim në ambientin provë.



Kliko këtu



“Simulation Test”

Lundroni duke u dhënë përgjigje 4 pyetjeve provë, për t’u 
familjarizuar me mënyrën e plotësimit të testimit.

Verifikoni “Emër Mbiemër” dhe numrin personal të identifikimit, 
në krahun e djathtë lart të ekranit.

PRIT KËTU PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË TESTIMIT!

Përdor Butonat “Kthehu” dhe “Tjetër” 
për të lëvizur midis pyetjeve.



Emër Mbiemër Numër ID

pyetja tjetër

kliko këtu për të zgjedhur përgjigjen e saktë

Pyetja përpara



Testimi po fillon

Në ekran do të shfaqet koha e mbetur
për të filluar testimi.

Përgatituni!

Përpara orarit të caktuar për testimin,
faza e “Simulation Test” do të mbyllet.

2 minuta nga fillimi i testimit!





e-Testimi

Përdorni Butonat “Kthehu” dhe “Tjetër” 
për të lëvizur tek pyetja pasardhëse ose paraardhëse.

Mund dhe duhet të zgjidhni vetëm njërën prej alternativave.

Kujdes me kohën e mbetur deri në përfundimin e testimit!

Nëse keni dyshime për përgjigjen e pyetjes ku ndodheni apo për 
pyetje paraardhëse mund ta ndryshoni atë shumë thjeshtë, 

vetëm duke zgjedhur një alternativë tjetër.



Koha e mbetur deri në përfundim

pyetja pasardhëse

Zgjidhni alternativën e saktë

Pyetja paraardhëse



Gjatë zhvillimit të Testimit
Nëse përpara përfundimit të kohës në dispozicion për testimin, 

u keni dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve duke zgjedhur 
alternativat përkatëse, aktivizohet butoni “Përfundo”.

Nëse për probleme teknike ndërpritet testimi, sa më shpejt
futuni edhe një herë me emailin dhe fjalëkalimin tuaj!

Sigurohuni që i jeni përgjigjur të gjitha pyetjeve, në mënyrë që 
t’ju shfaqet butoni “Përfundo” në krahun e djathtë, poshtë.



Nëse keni përfunduar 



“Përfundo Testimin”

Shtyp “Vazhdo Testimin”, nëse nuk jeni gati për ta përfunduar.

Lexoni me kujdes pyetjen që Ju drejtohet!

Veprimet mund të kryhen nëse koha nuk ka përfunduar!

Shtyp “Përfundo Testimin”, nëse keni perfunduar testimin dhe 
doni të shkoni drejt mbylljes së tij.



Përfundon Testimin Vazhdon Testimin



“Dalja nga Testimi”

Shtyp “PO, Përfundo”  nëse jeni PLOTËSISHT të sigurtë.
Pas kësaj ju do të dilni nga testimi përfundimisht.

Nëse keni shtypur “Përfundo Testimin” do të pyeteni përsëri 
nëse jeni të sigurtë që doni ta përfundoni.

Veprime që mund të kryhen nëse koha nuk ka përfunduar!

Shtyp “JO, Kthehu” nëse doni të riktheheni përsëri në testim.



Mbyllet Testimi! Kthehesh në Testim



Mbyllja e-Testimi
Për kategorinë Ekzekutive

Në ekran mund të shfaqen dy mesazhe të ndryshme në
varësi të pikëve të grumbulluara nga kandidati. 

Në përfundim të kohës në dispozicion ose duke klikuar
butonin “përfundo testimin” mbyllet e-testimi! 

Në 2 minutat e fundit përpara përfundimit të kohës së
testimit , Ju do të sinjalizoheni!



Njoftimi për Kualifkimin



Njoftimi që nuk kalon në fazën tjetër
të Vlerësimit



Në ekran do të shfaqet mesazhi për vijimin e procedurës.

Në përfundim të kohës në dispozicion ose duke klikuar
butonin “përfundo testimin” mbyllet e-testimi! 

Në 2 minutat e fundit përpara përfundimit të kohës së
testimit, Ju do të sinjalizoheni!

Mbyllja e-Testimit
Për kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese



Njoftimi për Kualifkimin



Suksese


