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Abstrakt Eksperienca botërore shfaq qartazi rëndësinë dhe rolin që luan individi si forcë shtytëse në 

ekonominë e re botërore. Investimi në kapitalin human përbën një nga avantazhet kyçe konkurruese 

për kompanitë e sotme në krijimin e diversiteteve të fuqisë punëtore, ndaj roli dhe nevoja për investim 

në to konsiderohet shumë me vlerë. Por qasjet e reja të zhvillimit kërkojnë si domosdoshmëri 

angazhimin e të dy palëve njëkohësisht, madje të individit në veçanti në planifikimin dhe orientimin e 

procesit të zhvillimit të karrierës, në mënyrë që të sigurohet harmonizimi më i mirë i nevojave dhe 

interesave të përbashkëta. Tashmë pranohet se suksesi në zhvillimin e karrierës së individit varet nga 

aftësitë e tij për të vepruar me efikasitet, në kushtet e ndikimit të faktorëve global, përmirësimit të 

klimës së biznesit dhe investimeve, rritjes së produktivitetit dhe konkurrueshmërisë të biznesit vendas 

dhe përmirësimit të shërbimeve e kushteve sociale. Përmirësimi i cilësisë së jetesës së gjithë 

komunitetit varet nga aftësitë e talenteve për të planifikuar dhe vepruar strategjikisht. 

Qëllimi i këtij hulumtimi synon të identifikojë dhe analizojë nevojat mbi planifikimin dhe zhvillimin e 

karrierës në kuadër të tendencave të reja dhe integrimit në tregun global të punës. Të studiojë 

faktorët që ndikojnë gjatë procesit të vet-drejtimit të karrierës, si dhe nxitjen për implementimin në 

kulturën shqiptare të hartimit të planeve personale të zhvillimit.  

Organizatat identifikojnë rrugë karriere në interesin e arritjes së objektivave organizative, dhe jo me 

fokus individin.  

Fjalët çelës: Planifikimi Karrierës; Organizatë; Individ; Zhvillimi i Karrierës; Vetmenaxhimi I 

Karrierës; Plane Personale Zhvillimi 

CHALLENGING TRENDS TOWARDS THE CAREER PLANNING AND MANAGEMENT 

IN ALBANIA 

Abstract: World experience shows clearly the importance and role of the individual as a driving 

force in the new global economy. Investing in human capital is a key competitive advantages for 

companies in the creation of today's workforce diversity, to the role and the need for investment in 

them is considered very valuable. But new approaches to development as a necessity require the 

commitment of both sides simultaneously, and the individual in particular in planning and directing 

the career development process, in order to ensure better harmonization of common needs and 

interests. Now generally accepted that success in career development of the individual depends on 

his ability to operate efficiently in terms of the impact of global factors, improving business and 

investment climate, increasing productivity and competitiveness of local businesses and improving 

the services social conditions. Improving the quality of life of the whole community depends on the 

ability of talent to plan and act strategically.  

The purpose of this research aims to identify and analyze the needs of planning and career 

development within the new trends and integration in the global labor market. To study the factors 

that affect the process of career self-management, as well as pushing for the implementation in 

Albanian culture design personal development plans.  

Organizations identify career path in the interest of achieving organizational objectives, rather than 

focusing on the individual.  

Keywords: Career Planning, Organization, Individual, Career Development,Career self-

help,Personal Development Plans 
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Kapitulli I:  PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI I KARRIERËS 

1.1 Roli dhe Rëndësia e Kapitalit Human  

Bota ekonomike është duke ja lënë historisë ekonomitë nacionale relativisht të 

izoluara prej njëra–tjetrës nga barrierat e shumta në tregtinë dhe investimet 

ndërkufitare, nga distancat, orët e ndryshme zonale, gjuhët e ndryshme, nga 

diferencat kombëtare në rregullimet qeveritare dhe sistemet e kulturës dhe të 

biznesit.  

Media siguron një informacion të përditshëm në të gjithë globin për njerëzit dhe 

subjektet që luftojnë për t’u bërë të sigurt ekonomikisht. Eksperienca botërore bën të 

qartë rëndësinë dhe rolin që luan individi si forcë shtytëse në ekonominë e re 

botërore. Investimi në kapitalin human përbën një nga avantazhet kyçe konkurruese 

për kompanitë e sotme në krijimin e diversiteteve të fuqisë punëtore, ndaj dhe roli 

dhe nevoja për investim në to konsiderohet shumë me vlerë.  

Por qasjet e reja të zhvillimit kërkojnë si domosdoshmëri angazhimin e të dy palëve 

njëkohësisht, madje të individit në veçanti në planifikimin dhe orientimin e procesit 

të zhvillimit të karrierës, në mënyrë që të sigurohet harmonizimi më i mirë i 

nevojave dhe interesave të përbashkëta.  

Tashmë pranohet se suksesi në zhvillimin e karrierës së individit varet nga aftësitë e 

tij për të vepruar me efikasitet, në kushtet e ndikimit të faktorëve global, kombëtar 

dhe lokal, përmirësimit të klimës së biznesit dhe investimeve, rritjes së 

produktivitetit dhe konkurrueshmërisë të biznesit vëndas dhe përmirësimit të 

shërbimeve dhe kushteve sociale.  

Pra, përmirësimi i cilësisë së jetesës së gjithë komunitetit varet nga aftësitë e 

talenteve për të planifikuar dhe vepruar strategjikisht. Nëpërmjet këtij procesi 

orientohen dhe konsolidohen interesat dhe përpjekjet tona të përbashkëta që në 

stadet e para të zënies në punë.  

Për individin, atashimi në vitet e para të punës në një organizatë është periudhë 

kritike e të mësuarit, të mësuarit rreth vëndit të punës, të mënyrës së funksionimit të 

organizatës, të mësuarit dhe njohjes për vehten.  

Nëpërmjet procesit të njohjes së vazhdueshëm, individi arrin të konsolidohet në 

aftësitë dhe njohuritë e tij në lidhje me punën, në ushtrimin dhe stimulimin e një apo 

disa aftësish që ai zotëron më mirë apo në përmirësimin e disa të tjerave.  

Akumulimi dhe shkëmbimi i eksperiencave të para i ofron individit një bazë 

paraprake në krijimin e hapësirave të reja të përzgjedhjes dhe vendimmarrjes së 

fushës së tij të karrierës.   

Në mënyrë që të realizohet sa më mirë procesi i zhvillimit të karrierës, vlerësohet si 

domosdoshmëri arritja e fleksibilitetit të individit në gatishmërinë e tij për të lëvizur 

në punë.  

Ky fenomen e ndërgjegjëson individin në marrjen përsipër të përgjegjësive për 

avancim në karriere dhe vet-realizimin e tij duke arritur të kuptoj se çfarë 

karakteristikash themelore të punës janë që i bëjnë detyrat të kënaqshme, interesante 
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dhe stimuluese për të. 

Pritshmëritë e individëve të ndryshëm priren të jenë të ndryshme dhe diverse në 

varësi të qëllimeve, motiveve apo aftësimit të tyre. Disa njerëz lulëzojnë në 

kreativitet dhe novacion, ndërsa të tjerë preferojnë stabilitetin dhe vazhdimësinë në 

punë. Sfidat dhe stimulimi i vazhdueshëm në vëndin e punës janë të rëndësishme për 

një kategori të caktuar individësh, ndërkohë raporti punë/familje është më i 

prekshëm në një tjetër kategori.  

Kapitulli II: VËSHTRIM KRITIK I LITERATURËS MBI PLANIFIKIMIN 

E KARRIERËS 

2.1 Koncepte bazë mbi kuptimin e Karrierës 

Termi “ karrierë” është përdorur në mënyra të ndryshme dhe ka shumë konotacione. 

Përkufizimet më popullore të termit karriere janë si më poshtë: 

 Karriera si avancim. Nën spektrin e avancimit, karriera i referohet lëvizjes 

vertikale në hirearkinë organizative. Në këtë përkufizim, karriera përfaqëson 

promovimin në detyrë duke përfshirë lëvizjet laterale apo transferimet në 

lokacione të ndryshme gjatë rrjedhës së punës qofshin këto brenda një 

organizate apo dhe jashtë saj. 

 Karriera si profesion. Një mënyrë tjetër e të përkufizuarit të karrierës është 

ajo që disa profesione të caktuara përfaqësojne karriera, ndërsa profesione të 

tjera jo. Por në kontrast me këtë, punët të cilat nuk të drejtojnë drejt 

avancimit apo të mbajnë lidhur në një pozicion për një kohë të gjatë nuk 

ndihmojnë drejt rrugës për karrierë. Rasti i operatorëvë, sekretareve apo dhe 

të tjerë nuk mund te konsiderohen si karrierë.  

Të dyja klasifikimet e mësipërme lidhur me karrierën përdoren masivisht në 

shkrimet popullore, ndërkohë që dy kategoritë e mëposhtme janë përfaqësuese në 

studimet e shkencave të sjelljes. 

 Karriera si një rend i përjetshëm lidhur me punën. Sipas këtij përkufizimi, 

karriera e një personi është një seri e qëndrimeve të mbajtura, pavarësisht 

nga profesioni apo niveli, gjatë gjithë rrjedhës së punës së tij. Referuar 

përkufizimit, të gjithë individët që punojnë dhe ata me vjetërsi pune kanë 

karrierë. Në këtë rast, karriera shfaqet neutrale dhe me pak vlera të ngarkuara  

lidhur me llojin e pozicionit apo drejtimin e lëvizjes.  

 Karriera si një rend i përjetshëm për rolin-lidhur me përvojat. Sipas këtij 

përkufizimi, karriera përfaqëson rrugën e sekuencave në punë të individit 

dhe aktivitetet që përbëjnë historinë e tij në punë. Kjo konsiderohet si 

karriera subjektive, aspiratat e ndryshuara, sadisfaksioni, vet-kuptimet dhe 

qëndrimet e individit ndaj punës dhe jetës së tij. Për të kuptuar të plotë 

rrjedhën e punës së individit duhen konsideruar sëbashku si karriera 

subjektive dhe ajo objektive si dy aspekte të të njëjtit proces. 
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Karriera në vetvete nuk nënkupton suksesin apo dështimin në punë, avancim të 

shpejtë apo të ngadaltë. Fokusi i saj do të jetë arritja e të kuptuarit se çfarë ndodh 

gjatë procesit të karrierës dhe sa mirë do të manaxhohet ajo nga vet individi. 

Suksesi apo dështimi i karrierës është një mundësi vlerësimi që i bëhet punonjësit 

nga punëdhënësi, bashkëshorti apo miqtë.  

Ky supozim i rëndësishëm është bërë për dy arësye, pragmatiste dhe normative.  

Së pari, për arësye pragmatiste pasi nuk ka kritere absolute apo standarte fikse për 

vlerësimin e karrierës së individit, është vetë ai që performon dhe vlerëson në 

përputhje me kriteret që ka përcaktuar.  

Së dyti, aspekti normativ bazohet në përputhje me një etikë të drejtimit apo të vet-

kontrollit të brendshëm dhe do të ishte e papërshtashme për një person për të 

vlerësuar karrierën e një personi tjetër. Kjo nënkupton faktin që çdo individ e gëzon 

të drejtën dhe përgjegjësinë për të ndërtuar dhe bërë zgjedhjen e tij në jetë lidhur me 

karrierën.  

Një nga efektet e këtyre ndryshimeve sociale, ka bërë që njerëzit të arrijnë të 

ekzaminojnë karrierën e tyre shumë ngushtësisht dhe të vetfokusohen në 

përzgjedhjen e saj. Prandaj, kriteri i jashtëm i suksesit në karrierë duket se është në 

kundërshtim me zhvillimet etike të zgjedhjes personale si një element çelës për 

avancimin në karrierë.  

Vetë koncepti i karrierës shpjegohet njëkohësisht nga sjellja dhe qëndrimet e 

individit. Kështu, një aspekt i karrierës (karriera subjektive) konsiston në ndryshimet 

e vlerave, qëndrimeve dhe motivimeve ndërsa një person bëhet më i vjetër.  

Një aspekt tjetër (karriera objektive) nënkupton sekuencat e pozicioneve të zëna nga 

një person gjatë kursit të tij të jetës. Sëbashku, të dyja këto këndvështrime fokusojnë 

tek individi dhe të dy supozojnë që ai ka një farë kontrolli mbi fatin e tij, që mund të 

manipulojë oportunitet me qëllim maksimizimin e suksesit dhe kënaqësisë që rrjedh 

nga karriera.  

Sigurisht, që karriera është një proces, një sekuencë e punëve gjatë gjithë 

eksperiencës së individit. Çdo punë, e paguar apo jo, e ndjekur për një periudhë 

kohe të gjatë mund të përbëjë një karrierë, si psh. një punë vullnetare, një punë e 

kryer në ambjentet e shtëpisë, një punë politike, në shkollë ose në punë.  

Përfundimisht, duke kryer një përmbledhje të të gjitha linjave të përmëndura më lart 

lidhur me konceptin e karrierës do të arrinim në këtë përkufizim: “ Karriera është një 

sekuencë e pozicioneve të lidhura me punën që një individ zë gjatë jetës së tij, 

pavarësisht se jo gjithmonë vetëm në një organizatë”.  

2.2 Teoritë e Karrierës 

Teoricieni i karrierës, Edgar Schein ka identifikuar tetë kategori të spirancave të 

karrierës që ndihmojnë në shpjegimin se si karakteristikat themelore në një rol të 

veçantë, në karrierë apo punë mund të frymëzojë dhe motivojë individin.  

Teoria e Schein, tregon se “të gjithë kanë një karrierë dominante spirance dhe 

ankorimi dhe fokusimi i tyre në njërën nga këto i ndihmon ata në përcaktimin e rolit 
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që do sjellë kënaqësinë më të madhe dhe orientimin për planin e zhvillimit të tyre 

personal në përputhje me rrethanat” (Schein, H. E. 2006).  

Rëndësia e tetë spirancave: 

Çfarë është një spirancë karriere? Një spirancë karriere përfaqëson kombinimin 

unik të një individi të kompetencave të karrierës së perceptuar, motiveve dhe vlerave 

të tij. 

Pse është e rëndësishme spiranca e karrierës? Edhe sot e kësaj dite, organizatat 

identifikojnë rrugë karriere në interesin e arritjes së objektivave organizative, dhe jo 

me fokus individin. Kjo është arësyeja pse është kaq e rëndësishme të qënurit i 

pavarur në vetaftësimin dhe zhvillimin e njohurive.  

Spiranca e karrierës ndihmon individët në identifikimin e spirancës së tyre të 

karrierës në mbështetje të kompetencave, motiveve dhe vlerave të karrierës. 

Tetë spirancat e Schein janë:  

 Kompetencat teknike/funksionale (TF) 

 Kompetenca të përgjithshme manaxheriale (MP) 

 Autonomi/pavarësi (A/P) 

 Siguri/stabilitet (SS) 

 Kreativitet sipërmarrës (KS) 

 Shërbim/dedikim ndaj një kauze (DK) 

 Sfidë e pastër (SP) 

 Stil jete (SJ) 

Kapitulli III: PLANIFIKIMI INDIVIDUAL DHE ORGANIZATIV I 

KARRIERËS 

3.1 Planifikimi Individual dhe Organizativ i Karrierës 

Vet-manaxhimi i karrierës është duke u konsideruar si një kompetencë kyçe në 

punët e sotme moderne. Roli që luan organizata në vet-manaxhimin ka ndryshuar 

dhe mënyrën e perceptimit nga një “karrierë organizative” në “të ndryshueshëm” 

(Hall 1976) apo “karrierë pa kufinj” (Arthur 1994), një karrierë me bazë vet-

drejtimin. Ndryshimi i natyrës së punës dhe karrierës arrin të depërtojë në të gjitha 

nivelet organizative. Sipas Strickland R. (1996), një plan personal zhvillimi është një 

hartë udhëzimi i vet-zhvillimit në karrierë.  

Plani personal i zhvillimit ndihmon në planifikimin e aspiratave personale dhe 

profesionale të individit, në identifikimin e aftësive që nevojiten për të mësuar, 

ndaljen në aspekte personale që duhet të përmirësohen dhe fokusimin në fushën që 

duhet dhënë përparësi për sigurimin e përmirësimit, duke shërbyer si rol përcaktues 

për arritjet në karrierë. 

Ndër faktorët që ndikojnë gjatë proçesit të vet-drejtimit të karrierës janë faktorët 

organizativë, personaliteti, eksperiencat e mëparshme, orientimi dhe qartësia e 

natyrës së punës etj.  

Vet-drejtimi në proçeset e të mësuarit të planifikimit të karrierës konsiderohet si 
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proçesi i zhvillimit dhe angazhimit të vazhdueshëm në të gjitha drejtimet që i 

shërbejnë qëllimit primar. Kahnweiler William (2006), cilëson se mënyra e të 

perceptuarit gjatë proçesit të planifikimit të karrierës, apo dhe gjatë zbatimit të këtij 

plani strategjik ka një rëndësi të veçantë. Perceptimi luan rol vendimtar në mënyrën 

e ndërtimit të rrugës së karrierës, pasi të ofron mundësinë e të pozicionuarit të vehtes 

dhe dijeve në një drejtim të caktuar.  

Referuar një pozicioni të caktuar të arritur në një moment të jetës, individi sërish ka 

nevojë të reflektojë mbi atë çka ai ka arritur, a është në përpuethshmëri me 

objektivat e tij, a është i kënaqur me rezultatin etj. Nisur nga ky pozicion, individi ka 

mundësi të reflektojë mbi vëndet/pozicionet e mundshme, mbi të ardhmen e afërt, 

pozicione qofshin këto paralele apo promovuese në karrierë.  

Është e rëndësishme të theksohet se aftësia për të marrë rreziqe në vendosjen e 

qëllimeve sfiduese është vendimtare. 

Përmes planifikimit të karrierës një individ vlerëson në mënyrë të vazhdueshme 

aftësitë dhe interesat e veta, shqyrton mundësitë alternative të karrierës, vendos 

qëllime konkrete si dhe detajon plane mbi arritjet e tyre.  

Planifikimi individual i karrierës nis me procesin e të vetkuptuarit rreth vehtes, mbi 

interesat, dëshirat personale, (mos)pëlqimet, mbi identifikimin e pikave të forta dhe 

të dobëta individuale, kërkimin e opsioneve të mundshme, ndërmarrjen e 

aktiviteteve vepruese, si dhe reflektim e vlerësim të vazhdueshëm. 

Ndërkohë që planifikimi organizativ i karrierës shënon procesin e përcaktimit të 

rrugëve të karrierës brënda një kompanie në kuadër të zhvillimit profesional të 

punonjësve të saj.   

Disa organizata flasin për rrugë karriere të cilat përcaktojnë hapat e nevojshëm apo 

të dëshiruar që duhet të realizojë një person në karrierë për arritjen e objektivave të 

punës.  

Tendencat e sotme të karrierës profesionale lipsin të nevojshëm gadishmërinë dhe 

ndihmesën që kompanitë duhet t’i ofrojnë punonjësve të tyre mbi mundësinë e 

zhvillimit të tyre në karrierë, dhe për më tepër të sigurimit të karrierës.  

Kreativiteti, novacioni, adaptueshmëria janë disa alternativa të domosdoshme të cilat 

duhet t’i sigurohen punonjësve nga kompanitë ku janë të punësuar.  

Pavarësisht se përgjegjësia e parë e karrierës tingëllon se peshon tek individi, 

planifikimi organizativ i karrierës duhet të ecë paralelisht me atë individual nëse 

kompania tenton të mbajë një qarkullim të ulët të  largimit të  punonjësve (turnover).  

Kompanitë duhet të ndërmarrin programe planifikimi organizativ të karrierës për 

punonjësit e tyre, si dhe ata duhet të shohin se përpjekjet e planifikimit organizativ 

të karrierës drejtohen përmes arritjes së objektivave të tyre specifike të karrierës.      

3.2 Rrugët e Karrierës. Metodat e Planifikimit të Karrierës në Shqipëri 

Në realitetin tonë shqiptar evidentohen disa rrugë karriere të cilat përfshijnë lëvizjen 

vertikalisht-lart për të njëjtin profesion, lëvizjet laterale, rrjetet dhe democionin. 
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Rrugë tradicionale karriere konsiderohen të gjitha lëvizjet vertikalisht lart brënda një 

organizate, ku çdo punë paraardhëse shërben si përgatitje bazë për atë pasardhëse të 

nivelit më të lart. Termi më i përdorur i kësaj rruge karriere është promocioni, e cila 

nënkupton rritjen në përgjegjësi kundrejt një përfitimi më të lartë.  

Ndërkohë, që rrjeti i rrugës së karrierës përmban sekuenca vertikale punësh të 

kombinuara me një seri mundësish horizontale. Ky rrjet njeh ndryshueshmërinë e 

eksperiencës në nivele të caktuara dhe nevojën për të zgjeruar eksperiencën në një 

nivel përpara promocionit në nivelin tjetër më të lartë.  

Në vijim të rrugëve të karrierës në vënd, rrugët laterale mundësojnë aftësimin e 

asimilimin e njohurive të reja për një punë të re, e cila mund të marrë formën e 

transferimit (lateral/promocional) ose të rilokimit por jo në të njëjtin lokalitet.  

Rezulton se ka raste kur punonjësit refuzojnë të promovohen për arësyet e tyre 

objektive.  

Democioni është e kundërta e promocionit, i cili shoqërohet me ulje të pagës, 

statusit dhe privilegjeve në vëndin e punës. Democioni merret në rastet e paaftësisë 

së punonjësit për të realizuar objektivat në vëndin e punës, për arësye shëndetësore, 

ndryshim interesash etj. 

Ka një numër metodash të planifikimit dhe zhvillimit të karrierës të cilat mund të 

përdoren veçmas ose të kombinuara.  

Së pari, shkëmbimi i eksperiencave dhe diskutimet e hapura me individë që kanë 

njohuri dhe të ofrojnë asistencë e këshillim mbi mundësitë në karrierë.  

Së dyti, organizimet e workshop-eve i vijnë në ndihmë punonjësve për të zhvilluar 

plane të sukseshme karriere brënda kompanisë, si dhe mundësinë e përputhjes së 

planeve të tyre të karrierës me nevojat organizative.  

Së treti, mundësia e shfletimit të materialeve specifike profesionale për të 

mundësuar asistencë për punonjësit në funksion të zhvillimit të karrierës; 

Ndërmarrja e roleve vullnetare në poste të ndryshme të punës; vazhdimi i asimilimit 

të njohurive nëpërmjet programeve të ndryshme të trajnimit, pjesëmarrjes në 

konferenca dhe/apo seminare; aftësimit profesional nëpërmjet eksplorimit në 

internet etj.  

Së katërti, punonjësit mund të shkruajnë planet e tyre personale të karrierës, ku 

shprehen përmbledhtazi nevojat personale për zhvillim dhe një plan veprimi për 

arritjet e tyre.  

Së fundmi, sistemet e vlerësimit të performancës në vëndin e punës janë një mjet i 

vlefshëm në planifikimin dhe zhvillimin e karrierës. Konstatimi dhe diskutimi i 

anëve të forta/dobëta me eprorët mund të zbuloj nevoja për zhvillim të mëtejshëm 

profesional. 

KONKLUZIONE 

 Në kuadër të përballimit të sfidave të reja të ekonomisë vëndase në kushtet e 

globalizimit, treguesi i drejtpërdrejtë i aftësisë konkurruese si për individin 
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ashtu dhe për organizatat mbetet gadishmëria për planifikimin dhe zhvillimin e 

karrierës.    

 Pavarësisht progresit të arritur mbi mundësitë për karrierë, vëndi ynë duhet të 

përmirësojë kriteret e lartpërmëndura nëpërmjet hartimit, ideimit të politikave 

dhe strategjive të ndryshme në krijimin dhe lehtësimin për planifikimin dhe 

zhvillimin e karrierës në tërësi. 

 Planifikimi i karrierës luan rol sinjifikativ në zhvillimin perspektiv profesional 

të individit, në funksion të realizimit të objektivave individuale dhe 

organizative. Planifikimi individual i karrierës shërben si rol përcaktues për 

arritjet dhe zhvillimin e mëtejshëm në karrierë. 

 Ndjekja e politikave promovuese të vëndit dhe potencialeve që ai zotëron mbi 

specializimin dhe fuqizimin e fuqisë punëtore nëpërmjet planeve personale të 

zhvillimit mes sigurimit të informacionit bazë dhe rregullave për zbatim nga 

strukturat organizative me qëllim krijimin e avantazheve konkurruese në tregun 

e punës.    

 Organizatat vëndase identifikojnë rrugë karriere në funksion të arritjes së 

objektivave organizative, dhe jo me fokus individin. Qasjet e reja të zhvillimit 

në tregun e punës kërkojnë domosdoshmërisht angazhimin e të dy palëve 

njëkohësisht në planifikimin dhe orientimin e procesit të zhvillimit të karrierës 

përmes harmonizimit më të mirë të interesave të përbashkëta organizatë-individ.  

 Nëse objektivat afatgjatë që çojnë në planifikimin individual të karrierës 

përputhen me objektivat e organizatës, kjo organizatë është e duhura për 

zhvillimin e karrierës. 
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