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I. HYRJE 

 

I.1. INSTITUTI PËR CILËSI NË ARSIM 

 

Instituti për Cilësi në Arsim, IQE, është institucion privat që ofron 

shërbime të cilat kanë për qëllim të promovojnë cilësinë në arsim. IQE 

zhvillon veprimtari të ndryshme, studime gjithëpërfshirëse, 

bashkëpunon me institucionet arsimore, me ekspertë e profesionistë 

vendas e të huaj, organizma apo individë si dhe jep asistencë të 

vazhdueshme në funksion të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në arsim.  

Fokusi ynë është ndryshimi i qasjes dhe metodologjisë së ofrimit të shërbimeve 

arsimore duke u orientuar më shumë drejt teknologjisë, inovacionit dhe tregut të 

punës. Një nga drejtimet kryesore të aktivitetit të IQE është vlerësimi i cilësisë së 

mësimdhënies dhe performancës së institucioneve i cili bazohet në mendimin dhe 

opinionin e studentëve që ndjekin një program studimi. Studentët vlerësojnë se në 

çfarë mase institucionet plotësojnë pritshmërinë e tyre lidhur me indikatorë të cilësisë 

apo tregues të matshëm.  

Pas disa vitesh eksperience në procese të ndryshme të organizuar nga përfaqësues 

të IQE në bashkëpunim me institucione dhe ekspertë ndërkombëtarë, kërkon ta 

sjellë atë në shërbim të institucioneve shqiptare duke kontribuar në këtë mënyrë në 

vlerësimin e cilësisë e mandej në përmirësimin e saj.  

Në zhvillimin e aktiviteteve vlerësuese, IQE zbaton me rigorozitet bazën 

ligjore në fuqi në arsimin e lartë dhe sigurimin e cilësisë, aktet e brendshme të 

institucioneve bashkëpunuese dhe marrëdhëniet kontraktuale me këto institucione. 

IQE garanton të drejtën e individit për ruajtjen e anonimatit dhe të dhënave 

personale dhe asnjë rast nuk i përdor ato për interesa të tjera përveç aktivitetit që 

zhvillohet.  

 

I.2. KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT 

 

Kolegji Universitar i Biznesit si 

institucion i arsimit të lartë jopublik, 

shënon fillesat e veprimtarisë së tij 

në sistemin e arsimit të lartë 

shqiptar në vitin akademik 2011-

2012. KUB u themelua si një 

iniciativë e sipërmarrjes së lirë, 
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mbështetur në filozofinë e një edukimi cilësor, me standarde bashkëkohore dhe me 

synimin e qartë për të kontribuar me seriozitet dhe dinjitet në arsimimin e brezave të 

rinj si dhe për të kontribuar në rritjen e prosperitetit, mirëqenies dhe zhvillimit në 

vendin tonë. Në vitin 2018, KUB mori të drejtën e ofrimit të programeve të larta 

profesionale (2 vjeçare) , duke krijuar një njësi të re, 

 Aktualisht KUB është organizuar nga 3 njësi kryesore: 

• Fakulteti i Ekonomisë 

• Fakulteti i Drejtësisë dhe  Shkencave Politike 

• Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale 

dhe ofron studime me karakter profesional, studime të ciklit të parë bachelor dhe 

studime të ciklit të dytë Master Profesional dhe Master Shkencor në 17 programe 

studimi. Në KUB aktualisht studiojnë rreth 1270 studentë nga të cilët 900 janë aktivë. 

Vizioni i KUB fokusohet në shndërrimin e këtij institucioni të arsimit të lartë në një 

institucion të nivelit të lartë duke 

synuar ofrimin e edukimit cilësor për 

gjeneratën e re të të diplomuarve. 

Njëkohësisht KUB synon të jetë në 

pararojë të institucioneve që ofrojnë 

programe studimi në përputhje të 

plotë me nevojat e tregut të punës 

dhe zhvillimeve që sjell shkenca dhe 

teknologjia në shekullin e 21. 

 

I.3. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E PYETËSORIT TË STUDENTËVE 

 

Vlerësimi i performancës së përgjithshme të KUB është një proces i cili realizohet në 

çdo vit akademik. Për shkak të pandemisë COVID -19 dhe specifikat në të cilat po 

zhvillohet ky vit akademik, KUB është përpjekur të krijojë infrastrukturë dhe mjedis të 

përshtatshëm në funksion të mësimdhënies për studentët dhe personelin akademik.  

Njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë (NJSBC) në KUB, në mënyrë të 

vazhdueshme ka bashkëpunuar me strukturat e tjera të institucionit dhe ka 

monitoruar ecurinë e procesit mësimor dhe proceseve të tjera për të evidentuar 

problematika që ndikojnë në cilësinë e mësimdhënies.  

Në filozofinë e KUB, marrja e mendimit të studentit është e rëndësishme dhe është 

zbatuar tashmë prej vitesh. Proceset e vlerësimit të brendshëm janë realizuar në 

mënyrë periodike.  

Vlerësimet në kuadër të akreditimit kanë ndihmuar në konsolidimin e marrjes së 

mendimit nga studentët, duke e bërë tashmë kulturë të proceseve të brendshme të 
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institucionit. Marrja e mendimit nga studentët është kompleks dhe gjithnjë kërkohet 

të arrihet një nivel i lartë besueshmërie i deklarimeve të studentëve.  

NJSBC ka analizuar dhe krahasuar rezultatet nga pyetësorë e sondazhe të realizuar 

nga institucionet jashtë KUB si ASCAL, MASR dhe nga pyetësorët e organizuar nga 

njësia apo njësi të tjera të kolegjit.  

Rezulton se pyetësorët e realizuar nga aktorë jashtë institucioneve, kanë 

pjesëmarrje më të lartë dhe besueshmëri më të madhe. Studentët ndihen më të lirë 

në shprehjen e mendimit të tyre dhe në këtë kontekst institucioni ka vlerësuar 

maksimalisht përfshirjen e institucioneve që zhvillojnë sondazhe apo pyetësorë pa 

përfshirjen e KUB.  

Në vendimin e vet, drejtuesit e KUB 

kërkuan të zhvillojnë pyetësorin e 

studentëve në një periudhë relativisht të 

vështirë për institucionet e arsimit të lartë 

dhe arsimin në tërësi. Përkundrejt dëshirës 

së studentëve për tu rikthyer në auditorë 

nga njëra ana, institucionet janë të 

detyruara të zbatojnë protokollet dhe 

njëkohësisht të kujdesen për shëndetin e 

studentëve e familjarëve të tyre si dhe 

personelit akademik.  Në këtë kontekst, 

nuk është aspak e përshtatshme për një 

institucion të arsimit të lartë, të marrë 

mendimin e studentëve në një situatë të 

tillë. 

Megjithatë, KUB vlerësoi se zëri i studentëve duhet të dëgjohet jo vetëm në periudhë 

normaliteti por edhe në situata të vështira ku studentët mund të kenë pritshmëri dhe 

pretendime të ndryshme nga sa mund të evidentohet gjatë procesit të mësimdhënies 

apo diskutimeve të drejtpërdrejta. 

Për realizimin e pyetësorit të studentëve për vitin akademik 2020 – 2021, institucioni 

dhe përfaqësuesit e IQE, analizuan disa faktor për të cilët studentët duhet të jepnin 

mendimin e tyre.  

Aspekti më i rëndësishëm në këtë proces, duhej të ishte vlerësimi i cilësisë së 

mësimdhënies në semestrin e parë me qëllim që institucioni të ketë mundësi jo 

vetëm të evidentojë problematika të mundshme por më e rëndësishme të marrë 

masat e nevojshëm për përmirësimin dhe zgjidhjen e tyre. 

Për këtë arsye, u vendos që përmbajtja e pyetje të fokusohet në aspekte të 

mësimdhënies dhe infrastrukturës në funksion të saj, metodat dhe format që përdor 
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personeli akademik, evidentimi i rasteve pozitive apo jo të tilla me qëllim 

përmirësimin e qasjes së personelit akademik ndaj kërkesave të studentëve etj.  

Pas miratimit paraprak për zhvillimin e procesit, procesi ka vazhduar me hartimin e 

planit të detajuar të punës i cili paraqitet në seksionet e mëposhtme. 

Një nga kërkesat kryesore të institucionit, ka qenë marrja e opinionit të studentëve 

me anën e pyetjeve dhe metodave të cilat jo vetëm i japin besim studentëve se 

procesi realizohet me seriozitetin maksimal por mbi të gjitha për të siguruar studentët 

se qëllimi real i sondazhit është të marrë informacionet e duhura për drejtuesit e 

institucionit në mënyrë që të përmirësohen dhe gjejnë zgjidhje problematika të 

mundshme që studentët hasin gjatë aktiviteti të tyre në KUB. 

Për të garantuar se zëri i studentëve do të përcillet sikundër ai është dhënë, IQE ka 

vënë në dispozicion të titullarit të institucionit jo vetëm raportin analitik përfundimtar 

të rezultateve por edhe të dhënat bruto të cilat përmbajnë informacionet e plota të 

dhëna nga studentët sikundër ato janë regjistruar gjatë plotësimit të pyetjeve. 

Njëkohësisht IQE në punën e saj bazohet në parimin e ruajtjes së privatësisë dhe 

integritetit të të dhënave. Përgjigjet e studentëve përpunohen vetëm statistikisht dhe 

në përputhje me qëllimin e pyetësorit.  



 

Rezultatet e pyetësorit të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies, KUB   8 

 

II. PËRMBLEDHJE 

 

II.1. QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E PYETËSORIT 

 

Pyetësori i studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies në Kolegjin 

Universitar të Biznesit, u realizuar në bashkëpunim me Njësinë e Brendshme të 

Sigurimit të Cilësisë, pranë këtij institucioni.  

Ky pyetësor ka si qëllim kryesor vlerësimin e performancës së përgjithshme të 

kolegjit në funksion të mësimdhënies online dhe aspekteve të tjera në funksion të 

saj, punën e personelit akademik e administrativ etj.  

Nëpërmjet opinionit të studentëve, merret informacioni i nevojshëm mbi situatën 

aktuale të KUB në mënyrë që të evidentohen pikat e forta që ka institucioni dhe të 

fokusohet puna në aspekte të cilat kanë nevojë për përmirësim. Pas diskutimeve 

paraprake, është hartuar plani i veprimtarive sipas të cilit pyetësori do të realizohet 

brenda një periudhës 1 prill 2021 – 5 maj 2021. 

 

Konkretisht, fazat e realizimit të pyetësorit të studentëve janë si më poshtë 

 

Fazat e zhvillimit të Pyetësorit të Studentëve, KUB 

Viti akademik 2020 – 2021 

 Fillimi / 

Kohëzgjatja 

Aktivitetet që zhvillohen 

Faza 1 1 prill – 5 prill Finalizimi i dokumenteve kontraktuale,  

Ngritja e Grupit të punës, miratimi i detajeve të bashkëpunimit midis 

KUB - IQE dhe miratimi i plan veprimit në kuadër të zhvillimit të 

pyetësorit 

 

 

 

Faza 2 

 

 

 

 

5 prill – 14 

prill 

 

Mbledhja e informacioneve në lidhje me procesin e mësimdhënies, 

diskutimi me qeverinë studentore për mënyrën e realizimit të 

pyetësorit si dhe periudhën më të përshtatshme të shpërndarjes së 

pyetësorit, finalizimi i pyetjeve në përputhje me objektivin e pyetësorit. 

Përgatitja e versionit elektronik të pyetësorit në platformën e dedikuar 

të IQE, krijimi i llogarive të studentëve dhe data baza për ruajtjen e të 

dhënave.  

Informimi i studentëve për pyetësorin dhe shpërndarja e pyetësorit e 

tij. 

Faza 3  

14 prill – 20 

Shpërndarja dhe përfundimi i plotësimit të pyetësorit,  
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prill 

 

Faza 4 20 prill – 5 

maj 

 

Mbledhja e të dhënave, përpunimet statistikore dhe nxjerrja e 

rezultateve, informimi i NJSBC mbi ecurinë e pyetësorit, hartimi i 

raportit përmbledhës dhe dorëzimi i tij Rektorit të KUB 

Përmbyllja e procesit 

 

II.2. ORGANIZIMI DHE PËRMBAJTJA 

 

Në bashkëpunim me NJSBC-në e Kolegjit Universitar të Biznesit, u finalizua 

struktura e pyetësorit. Hartimi i pyetjeve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies, 

u fokusua në 3 drejtime: vlerësimin e aktivitetit të strukturave akademike e 

administrative, vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe vlerësimin e përgjithshëm 

të ecurisë së procesit mësimor. Për secilën kategori janë përfshirë pyetjet si vijon: 

  

I. Informacion i Përgjithshëm 

 

1. Ju lutemi zgjidhni në cilin fakultet të KUB studioni. 

2. Ju lutemi zgjidhni programin e studimit ku ju studioni. 

3. Çfarë pajisje jeni duke e plotësuar këtë pyetësor? 

4. Në cilën mënyre informoheni më shpesh në KUB? 

 

II. Vlerësimi i aktivitetit të organeve dhe strukturave të KUB. 

 

5. Vlerësimi për punën e organeve drejtuese (Rektori, Dekani, Drejtuesi i 

Departamentit). 

a. Sa e lehtë është të takoni dhe diskutoni me drejtuesit e KUB kur ju 

e kërkoni? 

b. Sa shprehin ata interes për studentët gjatë gjithë vitit akademik? 

c. Sa mendoni se shqetësimet tuaja gjejnë zgjidhje nëpërmjet 

përfaqësueseve të studentëve në organet drejtuese të KUB? 

 

6. Vlerësimi i punës së personelit ndihmës akademik dhe administrativ të 

Kolegjit Universitar të Biznesit. 

 

a. A keni / gjeni mbështetjen e duhur nga personeli ndihmës akademik 

dhe administrativ i KUB? 

b. A keni gjetur zgjidhje për problemet tuaja në çdo rast kur i jeni 

drejtuar sekretarisë mësimore? 

https://survey.iqe.al/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/20/gid/38/qid/709


 

Rezultatet e pyetësorit të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies, KUB   10 

 

c. A janë treguar korrekt dhe të sjellshëm punonjësit e sekretarisë 

mësimore? 

d. A keni marrë përgjigje dhe dokumentet e kërkuar në kohën e 

duhur? 

 

III. Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies në KUB. 

 

1. Çfarë pajisje përdorni për të ndjekur mësimin online? 

2. Vlerësimi juaj për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë e mësimdhënies në 

programin tuaj. 

a. Sa të kënaqur jeni me infrastrukturën e KUB në tërësi në funksion të 

mësimdhënies dhe veprimtarive të tjera? 

b. Sa të kënaqur jeni me kushtet e krijuara nga KUB për realizimin e 

mësimit online? 

c. Sa të kënaqur jeni me veprimtaritë e organizuara online (leksione, 

seminare, laboratorë, diskutime)? 

d. Sa të kënaqur jeni me mënyrën e realizimit të orës mësimore nga 

pedagogët? 

e. Sa të kënaqur jeni me angazhimin tuaj në aktivitete të tjera në KUB 

(aktivitete sportive, kulturore, seminare, projekte, diskutime, leksione të 

hapura etj)? 

f. Sa të kënaqur jeni me infrastrukturën laboratorike të KUB? 

 

3. Organizimi i lëndëve dhe moduleve të programit të studimit. 

 

a. A mendoni se lëndët e programit tuaj të studimit janë të duhurat e në 

përputhje me pritshmëritë tuaja? 

b. A shoqërohen leksionet me shembuj, prezantime, imazhe dhe video 

ilustruese? 

c. A nxirren në pah në përfundim të çdo ore mësimi çështjet më të 

rëndësishme të diskutuara? 

d. A kanë qënë të gatshëm pedagogët të japin ndihmë dhe informacione 

shtesë kur është kërkuar apo ka qënë e nevojshme? 

e. A keni zhvilluar deri tani në programin tuaj veprimtari të tjera si ese, 

detyra kursi, kuize, prezantime, orë laboratori, përveç 

leksioneve/seminareve? 

f. A angazhoheni mjaftueshëm gjatë orëve të mësimit? 

 

4. Vlerësimi juaj për punën e stafit akademik të programit të studimit. 

 

a. Pedagogët e programit ku unë studioj, janë të përgatitur për realizimin 

me sukses të mësimit online. 
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b. Pedagogët e programit ku unë studioj, zbatojnë me përpikmëri planin 

mësimor, janë korrekt me orarin dhe ruajnë etikën e komunikimit dhe 

sjelljes me studentët. 

c. Pedagogët e programit ku unë studioj, asistojnë/udhëzojnë studentët 

që kanë probleme me aksesimin e mësimit online. 

d. Pedagogët e programit ku unë studioj , e bëjnë orën e mësimit 

tërheqëse dhe interesante duke përdorur shembuj, video simulime, 

prezantime, detyra kursi, ese, kuize, diskutime, etj. 

e. Pedagogët e programit ku unë studioj, vlerësojnë në mënyrë korrekte 

në punët e laboratorit, kolokiumet, detyrat e kursit apo provime. 

f. Pedagogët e programit ku unë studioj, kontrollojnë prezencën e 

studentëve, pyesin dhe vlerësojnë gjatë gjithë periudhës kur zhvillohet 

lënda. 

 

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin tuaj duke paraqitur 3 

emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) për të cilin ju keni vlerësim maksimal, 

vlerësim mesatar dhe vlerësim minimal. 

 

a. Njeh mjaftueshëm platformën e edukimit online të KUB dhe ka aftësi 

në administrimin dhe menaxhimin e mësimdhënies online. 

b. Zbaton me përpikmëri planin mësimor, është korrekt me orarin dhe 

ruan etikën e komunikimit dhe sjelljes me studentët. 

c. Asiston/udhëzon studentët që kanë probleme me aksesin në 

mësimdhënien online. 

d. E bën orën e mësimit tërheqëse dhe interesante duke përdorur 

shembuj, video simulime, prezantime, detyra kursi, ese, kuize, 

diskutime, etj. 

e. Është treguar i gatshëm të ndihmojë studentët në çdo rast që i është 

kërkuar duke dhënë shpjegime apo zhvilluar konsultime shtesë. 

f. Shikon prezencën e studentëve, pyet e vlerëson gjatë gjithë periudhës 

kur zhvillohet lënda. 

g. Motivon në mënyrë të vazhdueshme studentët gjatë gjithë 

semestrit/vitit dhe vlerëson vazhdimisht. 

h. Vlerëson në mënyrë korrekte në kolokiume apo provime. 

 

IV. Vlerësimi i përgjithshëm mbi Kolegjin Universitar të Biznesit, mendime dhe 

propozime. 

 

a. Sa të kënaqur jeni me masat e marra nga KUB për zhvillimin e 

mësimdhënies në situatën e krijuar gjatë pandemisë COVID-19? 
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b. Si e vlerësoni interesimin dhe mbështetjen e KUB lidhur me situatën tuaj 

shëndetësore, sociale apo vështirësi të tjera të krijuara gjatë pandemisë 

COVID-19? 

c. A i ka përmbushur KUB  pritshmëritë e tua? 

d. Çfarë vlerësoni maksimalisht në KUB? 

e. Çfarë mendoni se duhet të përmirësohet në funksion të rritjes të cilësisë 

së programit ku ju studioni? 

f. A ka ndonjë çështje tjetër e cila nuk është trajtuar në këtë pyetësor për të 

cilën ju doni të shprehni mendimin tuaj? 

 

Vlerësimi i studentëve për çdo pyetje ka qënë me katër nivele duke u mundësuar 

njëkohësisht studentëve të komentojnë dhe të japin mendime. Versioni përfundimtar 

i sondazhit jepet në Aneksin 2 të këtij raporti. Shpërndarja e pyetësorit u krye në 

datën 14.04.2021 nga IQE në e-mail-et personale të vëna në dispozicion nga 

NJSBC. Studentët u njoftuan paraprakisht nga institucioni për zhvillimin e pyetësorit. 

Ndërkohë në përshkrimin e tij, studenti është informuar për qëllimin e pyetësorit dhe 

përmbajtjen e tij.  

Njoftimi i studentëve për plotësimin e pyetësorit 

Gjatë gjithë kësaj periudhe, studentët janë asistuar nga personeli akademik dhe stafi 

i NJSBC për problematika të ndryshme të hasura gjatë plotësimit të pyetësorit. 

Rikujtesa (figura më poshtë) për plotësimin e pyetësorit është dërguar në datën 

17.04.2021 dhe aksesi në pyetësor është bërë në datën 20.04.2021 
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II.3. REZULTATE TË PËRGJITHSHME 

 

Plotësimi i pyetësorit të studentëve të Kolegjit Universitar të Biznesit ka qenë 

anonim, individual dhe jo i detyrueshëm. Informacionet për përmbajtjen dhe 

plotësimin e tij janë bërë të ditur në mënyrë të vazhdueshme para dhe gjatë fazës së 

plotësimit të pyetësorit. Çdo student që ka gjykuar se plotësimi i pyetësorit është në 

të mirë të tij dhe institucionit, e ka plotësuar atë duke kontribuar në këtë mënyrë në 

njohjen e drejtuesve me mendimin e studentëve për Kolegjin Universitar të Biznesit 

dhe aspekteve të veçanta të funksionimit të tij. 

Në këtë paragraf analizohet në mënyrë të përmbledhur pjesa e parë e pyetësorit 

fokusuar kryesisht te informacioni i përgjithshëm. 

Në total të dhënat në lidhje me numrin e pjesëmarrësve dhe plotësimet jepen në 

tabelën e mëposhtme: 

Numri i Total i e-maile-ve të dërguar 837 

Numri Total i pyetësorëve të plotësuar plotësisht 263 

Numri Total i pyetësorëve të plotësuar pjesërisht 136 
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Nga sa më sipër, vërehet se numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorin 

plotësisht ka qënë 263 dhe pjesërisht 136 nga numri total prej 837 kontaktesh të 

dërguara. Në përqindje, pyetësori është plotësuar nga 47% e studentëve. 

Pjesëmarrja për secilin fakultet dhe program studimi jepet në tabelën dhe grafikët e 

mëposhtëm: 

Fakultetet Përqindja 

Fakulteti i Ekonomisë 36.22 % 

Fakulteti i Drejtësisë 22.16 % 

Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale 40 % 

 

Fakulteti i 

Ekonomisë

36%

Fakulteti i Drejtësisë

22%

Kolegji i Studimeve 

të Larta 

Profesionale

40%

Pa Përgjigje

2%

Pjesëmarrja sipas fakulteteve
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Referuar pjesëmarrjes së studentëve sipas njësive kryesore, vërehet se pjesëmarrja 

më e lartë është në programet profesionale dhe programet bachelor përkatësisht, në 

Kolegjin e Studimeve të Larta Profesionale dhe Fakultetin e Ekonomisë. Sa i përket 

analizimit në bazë programi shihet qartë se ka numër shumë të ulët të pjesëmarrjes 

nga studentët e programeve Master Profesional.  

 

4%

10%

8%

12%

8%

1%

0%

1%

5%

16%

19%

15%

2%

Msc E drejtë Penale

Msc E drejtë Civile dhe Tregtare

Msc Menaxhim Biznesi, me profile

Msc Kontabilitet Financë, me profile

Msc-PI Drejtësi

MP Ekonomi, me profile

MP Ekonomi i Thelluar, me profile

Bsc Teknologji Informacioni

Bsc Informatikë Biznesi

Bsc Ekonomi, me profile

DP Teknik i Lartë, me profile

DP Asistent Administrativ, me profile

Pa përgjigje

Pjesëmarrja sipas programeve të studimit

82%

1%

7%

7%

3%

Telefon

Tablet

Laptop

Kompjuter

Pa përgjigje

Me çfarë pajisje jeni duke e plotësuar këtë pyetësor?
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Lidhur me pajisjen e përdorur për plotësimin e pyetësorit, duket qartazi se studentët 

kanë përdorur telefonat, si mjeti më lehtë i aksesueshëm për ta.  

 

Ndërsa sekretaria mësimore rezulton të jetë forma kryesore e informimit të 

studentëve e ndjekur nga personeli akademik dhe rrjetet sociale. 

  

3%

4%

1%

9%

69%

1%

8%

4%

Faqja e internetit

Rrjetet sociale

Koordinatorët e programeve

Pedagoget e lëndëve

Sekretaria mësimore

Individualisht me telefon

Platforma për mësimdhënien në distancë

Pa përgjigje

Në Kolegjin Universitar të Biznesit ju informoheni më shpesh nga:
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III. REZULTATET E PYETËSORIT 

 

Pyetësori i studentëve të Kolegjit Universitar të Biznesit është një procedurë e 

përvitshme (semestrale ose vjetore) që kryhet nga NJSBC ose njësi të tjera 

përgjegjëse me qëllim monitorimin dhe sigurimin e cilësisë duke u fokusuar në 

indikatorë të përgjithshëm dhe indikatorë specifikë të vlerësimit dhe monitorimit.  

Për vetë rrethanat në të cilat zhvillohet procesi mësimor, ky sondazh ka disa 

objektiva madhorë të cilat lidhen me mbledhjen e informacioneve nga studentët për 

ecurinë e procesit mësimor online, metodave të mësimdhënies, materialeve dhe 

literaturës së përdorur, aftësive didaktike të personelit akademik etj. Ky opinion 

ndihmon vendimmarrjen e organeve drejtuese në përmirësimin e performancës së 

kolegjit në drejtime të cilat sipas studentëve duhet të performojnë më mirë. Në të 

njëjtën kohë, analiza e rezultateve shërben për përpunime krahasuese nga viti në vit 

në lidhje me ecurinë e treguesëve të ndryshëm te kolegjit.  

Anketimi i studentëve është një proces i parashikuar në Ligjin e Arsimit të Lartë Nr. 

80/2015 datë 22.7.2015, Kreu X, Neni 103 “Sigurimi i brendshëm i cilësisë”, si një 

ndër masat e marra në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies. Po ashtu 

ky pyetësor bazohet në standardet dhe kriteret e cilësisë të programeve të studimit, 

pjesë e Kodit të Cilësisë në arsimin e lartë (Për programet e studimit me karakter 

profesional; të ciklit të parë bachelor, ciklit të dytë “master profesional”, ciklit të dytë 

“master i shkencave” dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë 

“master i shkencave”.  

Ky pyetësor merr në konsideratë Statutin e KUB, Rregulloren e institucionit dhe 

Rregulloren e NJSBC ku në themel të së cilave është monitorimi i vazhduar dhe 

sigurimi i cilësisë së programeve të studimit dhe i mësimdhënies.  

Duhet theksuar se ky pyetësor, i realizuar nga një institucion jashtë Kolegjit 

Universitar të Biznesit, kërkon të ndihmojnë studentët në dhënien e mendimit më të 

lirë dhe të pavarur. Angazhimi i IQE ka qënë maksimal për të ofruar metodologjinë, 

infrastrukturën dhe transparencën maksimale në marrjen e mendimit të studentëve, 

analizën e rezultateve dhe publikimin e tyre në përputhje me të gjitha aktet ligjore e 

nënligjorë që garantojnë integritetin e të dhënave personale.  

 

III.1. VLERËSIMI I ORGANEVE DREJTUESE DHE AKTIVITETIT TË 

STRUKTURAVE TË KUB 

 

Vlerësimi i punës së organeve drejtuese, personelit akademik, ndihmës akademik 

dhe administrativ të Kolegjit Universitar të Biznesit është bazuar në disa 
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informacione dhe mendime të mbledhura nga studentët. Konkretisht studentët janë 

pyetur: Nëse studentët mund ti takojnë dhe diskutojnë lehtësisht me drejtuesit e 

KUB, a shprehin ata interes për studentët gjatë vitit akademik, sa mendoni se 

shqetësimet tuaja gjejnë zgjidhje nëpërmjet përfaqësueseve të studentëve në 

organet drejtuese të KUB.  

 

 

 

Referuar të dhënave, rezulton se studentët gjejnë masivisht mbështetje nga 

strukturat drejtuese të KUB. Ky vlerësim konsiderohet mjaft pozitiv nëse marrin në 
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Pa 
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3% Pak
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Shumë

51%
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në organet drejtuese të KUB?
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konsideratë situatën e krijuar prej pandemisë COVID -19 në të cilën funksionon 

institucioni ku çdo veprimtari është zhvilluar dhe zhvillohet online.  

Gjithashtu studentët janë pyetur nëse kanë gjetur mbështetjen e duhur nga personeli 

ndihmës akademik dhe administrativ i Kolegjit Universitar të Biznesit. A kanë gjetur 

zgjidhje për problemet e tyre në çdo rast kur i janë drejtuar sekretarisë mësimore, a 

janë treguar korrekt dhe të sjellshëm punonjësit e sekretarisë mësimore dhe a kanë 

marrë përgjigje dhe dokumentet e kërkuar në kohën e duhur? Rezultatet jepen në 

grafikët e mëposhtëm.  

 

Duke analizuar grafikët e mësipërm vihet re kënaqshmëria e studenteve me 

strukturat ndihmës akademike të KUB.  Në të katërt pyetjet e drejtuara në lidhje me 

sekretarinë mësimore dhe strukturat e tjera ndihmëse të KUB, studentët kanë 
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shprehur kënaqshmërinë e tyre me një përqindje të lartë e cila varion nga 60 % e 

deri në 83 %. Ajo qe bie në sy gjithashtu është përqindja shumë e ulët e të 

pakënaqurve e cila në të gjitha rastet nuk i kalon 2 %.    
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III.2. VLERËSIMI I INFRASTRUKTURËS DHE CILËSISË SË 

MËSIMDHËNIES. 

 

Nisur nga objektivat primare që ka patur ky pyetësor, synimi kryesor ka qënë 

vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies, infrastrukturës dhe mundësitë që ofron KUB në 

kushtet e reja të krijuara. Studentëve u është kërkuar të japin vlerësimi për 

infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë e mësimdhënies në programin ku studiojnë, 

duke ju përgjigjur pyetjeve që lidhen me, sa të kënaqur janë ata me infrastrukturën e 

krijuar nga KUB në përgjithësi dhe me infrastrukturën e zhvillimit të mësimit online në 

veçanti, mënyrën e organizimit të veprimtarive mësimore online, aftësinë e 

pedagogëve në zhvillimin e lëndëve si dhe gatishmërinë e tyre për t’ju ardhur në 

ndihmë studentëve, a ka materiale/prezantime/informacion të ngarkuara në lëndët 

që kenë zhvilluar, a janë të kuptueshme veprimtaritë e organizuara online (leksione, 

seminare, laboratorë, diskutime) etj.  

 

Referuar rezultateve nga përgjigjet e studentëve, dalin në pah disa konkluzione të 

rëndësishme që lidhen me infrastrukturën e vënë në dispozicion nga KUB për 

mësimdhënien online. Vlerësimi i studentëve për platformën e mësimdhënies online, 

organizimin e lëndëve si dhe mënyrën e realizimit të orës nga pedagogu është  
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pozitiv dhe reflekton angazhimin institucional në përmbushjen sa më mirë të 

kërkesave që ka mësimdhënia online.   

Në grafikët e mëposhtëm, studentët kanë dhënë vlerësimin e tyre në lidhje me disa 

aspekte të rëndësishme të realizimit të mësimdhënies. Konkretisht studentët janë 

pyetur për organizimin e lëndëve dhe moduleve të programit të studimit nëse ato 

janë të duhurat e në përputhjeje me pritshmëritë tuaja, a  shoqërohen leksionet me 

shembuj, prezantime, imazhe dhe video ilustruese, a nxirren në pah në përfundim të 

çdo ore mësimi çështjet më të rëndësishme të diskutuara, a kanë qenë të gatshëm 

pedagogët të japin ndihmë dhe informacione shtesë kur është kërkuar apo ka qenë e 

nevojshme, a është zhvilluar deri tani në programin e studimit veprimtari të tjera si 

ese, detyra kursi, kuize, prezantime përveç leksioneve/seminareve dhe nëse 

studentët angazhohen mjaftueshëm gjatë orëve të mësimit 

Rezultatet e paraqitura në grafikët e këtij seksioni tregojnë qartë vlerësimi pozitiv që 

kanë studentët për zhvillimin e veprimtarive në funksion të mësimdhënies. Zhvillimi i 

veprimtarive të tjera përveç leksioneve apo seminareve, shoqërimi i leksioneve me 
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shembuj shpjegues, gadishmëria e pedagogëve për të asistuar dhe ndihmuar 

studentët, janë treguesit më të vlerësuar nga studentët.  

Lidhur me aktivizimin e studentëve dhe përputhjen e lëndëve me pritshmërinë e tyre 

edhe pse ka një shumicë prej 66 %, këto dy elementë janë ndër më pak të 

vlerësuarat nga studentët në krahasim me pyetjet e tjera.  

 

Po në kontekstin e cilësisë së mësimdhënies, por këtë herë duke vënë më në fokus 

punën e pedagogëve, studentët janë pyetur për të dhënë vlerësimin e tyre, duke 

shprehur shkallën e dakortësisë në lidhje me korrektesën e pedagogëve për të 

vlerësuar, ndihmesën që marrin prej tyre, përgatitjen profesionale të tyre si dhe 

sjelljen. Rezultatet e këtyre pyetjeve shfaqen në grafiket e mëposhtëm. 

Ajo që bie në sy nga grafikët më sipër është se studentët janë të kënaqur me 

pedagogët e tyre dhe vlerësimi i dhënë në këto pyetje është në sinkron të plotë me 

vlerësimin edhe të pyetjeve të tjera të cilave ata ju përgjigjën. Pohimi që ka marrë  

 dakortësinë më të madhe të studentëve 75 %, është ai në lidhje me, pedagogët 

kontrollojnë prezencën e studentëve, pyesin dhe vlerësojnë gjatë gjithë periudhës 
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kur zhvillohet lënda. Nga ana tjetër pohimi i cili edhe pse në përqindje të lartë, por 

krahasuar me 5 pohimet e tjera shfaqet në një përqindje me të ulët, 61 %, është ai 

në lidhje me, pedagogët e programit ku unë studioj , e bëjnë orën e mësimit 

tërheqëse dhe interesante duke përdorur shembuj, video simulime, prezantime, 

detyra kursi, ese, kuize, diskutime, etj.  

 

Në këtë kategori, një vend të rëndësishëm ka zënë edhe vlerësimi konkret për punën 

e personelit akademik. Studentëve u është kërkuar të japin vlerësimin e tyre duke 

paraqitur 3 emra pedagogësh (Emër - Mbiemër) për të cilin ata kanë vlerësim 

maksimal, vlerësim mesatar dhe vlerësim minimal për treguesit: njeh mjaftueshëm 

platformën e edukimit online të KUB dhe ka aftësi në administrimin dhe menaxhimin 

e mësimdhënies online; zbaton me përpikmëri planin mësimor, është korrekt me 

orarin dhe ruan etikën e komunikimit dhe sjelljes me studentët; asiston/udhëzon 

studentët që kanë probleme me aksesin në mësimdhënien online; e bën orën e 

mësimit tërheqëse dhe interesante duke përdorur shembuj, video simulime, 

prezantime, detyra kursi, ese, kuize, diskutime, etj; është treguar i gatshëm të 

ndihmojë studentët në çdo rast që i është kërkuar duke dhënë shpjegime apo 

zhvilluar konsultime shtesë; shikon prezencën e studentëve, pyet e vlerëson gjatë 

gjithë periudhës kur zhvillohet lënda; vlerëson në mënyrë korrekte në kolokiume apo 

provime; motivon në mënyrë të vazhdueshme studentët gjatë gjithë semestrit/vitit 

dhe vlerëson vazhdimisht. 

 

Në mënyrë të përmbledhur mund të themi se studentët kanë patur konsiderata mjaft 

pozitive për personelin akademik, rezultate të cilat shprehen në listën emërore të 

deklaruara në vlerësimin pozitiv.  

Duke qënë se këto vlerësime janë perceptime individuale nga studentët, ne jemi 

përpjekur ti sjellim ato sikundër janë paraqitur.  

Për të ruajtur etikën dhe integritetin e personave të listuar në tabelat e mëposhtme, 

emrat e personelit akademik janë paraqitur të koduara. Për të dhënë informacion sa 

më të përmbledhur, për çdo indikator janë paraqitur pedagogët që janë përmendur 

mbi tre herë nga studentët. Ndërkohë lista e plotë e personelit akademik të vlerësuar 

nga studentët, i dorëzohet Kolegjit Universitar të Biznesit, në zarf të mbyllur dhe me 

shënimin “Vetëm për Rektorin e KUB”. 

Gjithashtu theksojmë faktin se vlerësimi i studentëve për personelin akademik në 

nivelin maksimal – mesatar – minimal, është perceptim individual i studentit dhe 

duhet analizuar në kontekstin e këtij pyetësori. 

Në asnjë rast këto rezultate nuk mund të konsiderohen përfundimtare por ato kanë 

nevojë të analizohen me burimet alternative të informacionit që KUB disponon. 



 

Rezultatet e pyetësorit të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies, KUB   25 

 

Gjatë analizës të numrit të citimeve në pyetësor, duhet të merret në konsideratë, 

numri i lëndëve/moduleve në të cilat është angazhuar pedagogu, numri i studentëve 

të përfshirë në këto lëndë/module, natyra dhe specifika e lëndëve si dhe faktorë të 

tjerë që mund të ndikojnë në vlerësimin e studentëve. 

Përtej analizës që mund të bëjë KUB dhe strukturat respektive të institucionit, IQE 

garanton se rezultatet janë paraqitur saktësisht sikundër janë deklaruar nga 

studentët. 

Në tabelat e mëposhtme, janë dhënë, tre nivelet e vlerësimit për çdo indikator të 

përfshirë në këtë grup pyetjesh. 

 

1. Njeh mjaftueshëm platformën e edukimit online të KUB dhe ka aftësi në administrimin dhe 

menaxhimin e mësimdhënies online. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl 

5 
27 0 8 35 8 

10 
22 5 7 30 6 

6 
15 17 6 23 5 

14 
9 10 5 0 5 

19 
9 22 5 27 5 

4 7 6 4 29 5 

8 7 1 3 28 4 

13 7 21 3 14 4 

7 6 9 3 20 4 

9 6 13 3 24 3 

2 5   25 3 

16 5   26 3 

18 5   21 3 

1 4   31 3 

3 4   32 3 

11 4   33 3 

15 4   8 3 
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20 4   10 3 

0 3   34 3 

12 3   17 3 

17 3     

 

2. Zbaton me përpikmëri planin mësimor, është korrekt me orarin dhe ruan etikën e 

komunikimit dhe sjelljes me studentët. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl 

5 20 17 4 29 5 

10 20 0 3 30 4 

6 15 26 3 0 3 

7 8 14 3 42 3 

19 8 41 3 5 3 

4 7   31 3 

8 7   14 3 

13 6   17 3 

14 5   35 3 

39 5     

3 4     

9 4     

17 4     

36 3     

37 3     

28 3     

38 3     

15 3     

40 3     

18 3     

20 3     

22 3     

 

3. Asiston/udhëzon studentët që kanë probleme me aksesin në mësimdhënien online. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl 
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10 15 10 4 0 6 

6 13 24 3 29 5 

5 11 43 3 17 4 

14 10 21 3 28 3 

4 6 9 3 21 3 

19 6 13 3   

8 5 17 3   

40 5 22 3   

9 4     

13 4     

15 4     

0 3     

43 3     

7 3     

11 3     

47 3     

17 3     

 

4.E bën orën e mësimit tërheqëse dhe interesante duke përdorur shembuj, video simulime, 

prezantime, detyra kursi, ese, kuize, diskutime, etj. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

5 16 5 5 14 6 

10 16 10 5 21 5 

6 13 14 5 24 4 

13 9 17 4 30 4 

4 8 2 3 0 3 

8 7 0 3 29 3 

14 7 21 3   

19 7 39 3   

2 6     
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43 5     

7 5     

18 5     

12 4     

1 3     

44 3     

3 3     

15 3     

39 3     

45 3     

40 3     

22 3     

 

5.Është treguar i gatshëm të ndihmojë studentët në çdo rast që i është kërkuar duke dhënë 

shpjegime apo zhvilluar konsultime shtesë. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl 

5 13 10 5 0 5 

6 12 14 5 29 4 

10 12 17 4 21 3 

4 9 13 3 46 3 

7 9 18 3   

14 8 0 1   

17 7     

19 7     

1 6     

13 5     

8 4     

40 4     

2 3     

37 3     

3 3     

43 3     

38 3     

12 3     

15 3     

22 3     
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6.Shikon prezencën e studentëve, pyet e vlerëson gjatë gjithë periudhës kur zhvillohet lënda. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl 

10 19 14 6 0 5 

5 14 10 5 17 4 

14 13 17 3 24 3 

6 9   29 3 

13 8   30 3 

18 7   14 3 

4 5     

39 5     

19 5     

1 4     

3 4     

28 4     

7 4     

8 4     

22 4     

 

7.Motivon në mënyrë të vazhdueshme studentët gjatë gjithë semestrit/vitit dhe vlerëson 

vazhdimisht. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl 

5 17 10 5 0 5 

10 17 1 4 29 4 

19 13 39 4 17 4 

13 9 18 4 28 3 

6 8 0 3 31 3 

14 8 43 3 14 3 
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4 6 5 3   

2 5 17 3   

7 5 22 3   

9 4     

12 4     

17 4     

40 4     

3 3     

43 3     

8 3     

15 3     

45 3     

18 3     

 

8.Vlerëson në mënyrë korrekte në kolokiume apo provime. 

Maksimalisht Mesatarisht Minimalisht 

Kodi i P. Akademik Nr. 

Vl 

Kodi i P. Akademik Nr. Vl Kodi i P. Akademik Nr. Vl 

5 18 30 4 0 5 

10 18 14 4 30 5 

6 15 0 3 29 4 

14 8 24 3 14 3 

19 8 5 3 35 3 

4 6 17 3 22 3 

7 6 22 3   

17 6 10 3   

22 6     

13 5     

3 4     

1 3     

8 3     

34 3     

40 3     

 

 

E ritheksojmë se pyetjet e dhëna në tabelat e mësipërme, përmbajnë të dhëna dhe 

informacione sensitive me emra konkretë për personelin akademik dhe ndihmës 

akademik dhe si të tilla ato konsiderohen konfidenciale.  
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Në zbatim të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, këto informacione janë 

paraqitur të koduara në këtë raport dhe se ky informacion nuk bën pjesë në informim 

të studentëve. Këto të dhëna konfidencaiale i janë vënë në dispozicion vetëm 

Rektorit të Kolegjit i cili në bazë të konstatimeve rast pas rasti mund të ushtrojë 

autoritetin e tij në lidhje me informacionet e dhëna nga studentët, të cilat mund të 

shërbejnë si pikënisje për verifikime të mëtejshme nga ana e institucionit. 
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IIII.3. VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM MBI KOLEGJIN UNIVERSITAR 

TË BIZNESIT, MENDIME DHE PROPOZIME 

 

Në seksionin 4 të pyetësorit, studentëve u është kërkuar të vlerësojnë masat e marra 

nga Kolegji Universitar i Biznesit për zhvillimin e mësimdhënies në situatën e krijuar 

gjatë pandemisë COVID-19, të japin vlerësimin e tyre nëse ndihen të mbështetur 

nga KUB në aspektin e realizimit të veprimtarive ekstra kurrikulare si dhe të japin 

vlerësimin e përgjithshëm nëse KUB ka përmbushur pritshmërinë e tyre lidhur me 

zhvillimin e mësimdhënies online dhe jo vetëm. Në grafikët e mëposhtëm jepet 

vlerësimi mbi masat e marra nga KUB dhe niveli i plotësimit të pritshmërive të tyre 

nga ana e institucionit. 
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Rreth 70 % e studentëve vlerësojnë pozitivisht masat e marra nga ana e KUB gjatë 

pandemisë Covid -19 në kuadër të zhvillimit të mësimdhënies online përkundrejt 19 

% që mendojnë se këto masa kanë qenë të mjaftueshme apo 5 % të cilët i 

konsiderojnë ato si pak ose aspak të tilla.  
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Gjithashtu  rreth 80 % e studentëve shprehen se KUB i ka përmbushur pritshmëritë e 

tyre, ndërsa 8% janë shprehur se institucioni nuk i ka përmbushur pritshmëritë e tyre. 

Studentët janë pyetur të japin vlerësimin e tyre edhe për mbështetjen që i ka dhënë 

KUB lidhur me situatat e tyre shëndetësore, social apo edhe vështirësi të tjera të 

shkaktuara nga pandemia COVID-19. Rreth 60 % e tyre e kanë vlerësuar shumë 

mbështetjen dhe interesimin e treguar nga KUB dhe 8 %, pak ose aspak. 

Interesant është ky rezultat nëse analizohet në kontekstin e realizimit të pyetësorit 

kur dihet se ka një debat të madh në lidhje me kthimin ose jo në auditore të 

studentëve.  

 

Fakti që bie në sy është vlerësimi nën 50 % që kanë dhënë studentët për 

infrastrukturën laboratorike të KUB dhe angazhimin në aktivitete të tjera rekreative. 

Respektivisht 42% e studentëve janë shumë të kënaqur me infrastrukturën 

laboratorike të KUB dhe 12% janë pak ose aspak të kënaqur. Në të njëjtën linjë, 40 

% e studentëve janë shumë të kënaqur me angazhimin në aktivitetet e tjera 

rekreative dhe 18% janë pak ose aspak të kënaqur.  

Institucioni nga ana e vet duhet të analizojë këtë rezultat nëse është në pritshmëritë 

e veta duke njohur vështirësitë që mund të hasen në përmirësimin e infrastrukturës 

laboratorike dhe pasurimin e aktiviteteve të ndryshme rekreative. Në këtë drejtim 

propozohet të diskutohet me studentët apo përfaqësuesit e qeverisë studentore për 

ti informuar hollësisht për kufizimet që ka institucioni për zhvillimin e komponentëve 

të tjera të mësimdhënies që lidhen me pjesën praktike të programeve të studimit. 

 

Në paragrafin e fundit të seksionit 3, studentët kanë patur mundësi të shprehen në 

mënyrë të lirë për pyetjet: Çfarë vlerësoni maksimalisht në KUB, çfarë mendoni se 

duhet të përmirësohet në funksion të rritjes së cilësisë së mësimdhënies të programit 

ku ju studioni, dhe a ka ndonjë çështje tjetër e cila nuk është trajtuar në këtë 

pyetësor për të cilën ju doni të shprehni mendimin tuaj? 

Stafi i IQE ka analizuar në total: 166 komente për pyetjen e parë, 145 komente për 

pyetjen e dytë dhe 144 komente për pyetjen e tretë. Një pjesë e komenteve janë 

vlerësime, aprovime apo deklarime të shkurtra. Në pamundësi për ti paraqitur të 

gjitha këto komente, është përgatitur një përmbledhje e shkurtuar për secilën prej 

tyre1. Versioni i plotë i komenteve i është bashkëngjitur veçmas këtij raporti dhe 

është vënë në dispozicion të Rektorit të KUB. 

 

● Çfarë vlerësoni maksimalisht në KUB? 

 

1 Komentet janë dhënë sikundër janë paraqitur nga studentët 



 

Rezultatet e pyetësorit të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies, KUB   35 

 

Në shumicën e komenteve vlerësohet: mësimdhënia, korrektësia, komunikimi, 

gatishmëria e pedagogeve për të ndihmuar studentët, interesimin e KUB për 

studentët, fakti që është zhvilluar mësimi sikundër zhvillohej në auditor, përgatitjen e 

pedagogëve, shpjegimi në mënyrën e duhur të leksioneve etj. Një pjesë e 

vlerësimeve fokusohen tek mbështetja e institucionit, sekretaria mësimore dhe 

ndihmesa që marrin prej saj.  

Më poshtë paraqiten disa nga komentet e studentëve sikundër ato janë paraqitur: 

• vleresoj ndihmen qe japin pedagoget sepse jane gjithmone te gatshem te na 

ndihmojne.  

• vleresoj korrektesine dhe seriozitetin. 

• korrektsin. Menyren e mesimdhenies. 

• vleresoj maksimalisht etiken ne detyren e tyre dhe vizionin qe ata krijojne per 

studentin. 

• kolegj mjaftushem i mire per te arritur rezultate te larta nga perkujdesja e 

petagogut ndaj nxensit. 

• ka shume Petagoge te pergatitur dhe te miredhe te gatshem per te na 

ndihmuar ne cdo gje 

• gjate kohes se pandemise mesimi eshte shume i kuptueshem dhe i qarte si te 

ishim ne auditor. 

• Kolegji Universitare i Biznesit ofron mbeshtetje maksimale per studentet ne 

cdo lloj situate . Se fundmi u perballem me pandemin e shkaktuar nga 

CoronaVirus ku vertetoi edhe njehere perkushtimin e stafit ne mesimdhenje , 

ne aspektin psikologjik dhe shendetsor te cdo studenti dhe ne ndihmen qe u 

eshte ofruar per te krijuar kushte mjaft komode pqe cdo student te mos e ndjej 

sado pak kete situate. 

• stafin dhe sekretaren pasi esht e gatshme gjithmon te na ndihmoj ne nevojat 

tona 

• mesimdhenien nga nje pjese e pedagogeve dhe sherbimin e marre nga 

sekretaria 

• sekretarin qe na ndihmon per cdo problem 

 

• Çfarë mendoni se duhet të përmirësohet në funksion të rritjes së cilësisë 

së programit ku ju studioni? 

Shumica e komenteve për pyetjen e mësipërme fokusohet në disa propozime që 

lidhen kryesisht me: shtimi i orëve praktike dhe krijimi i mundësive për realizimin e 

praktikës, përmirësimin e metodologjisë së mësimdhënies nga disa pedagogë për ti 

bërë orët e mësimit edhe më tërheqëse, aktivizimin e studentëve, kthimi në auditore, 

lëndët e programit të jenë të lidhura me profilin e studimit etj. 

Më poshtë paraqiten disa nga komentet e studentëve sikundër ato janë paraqitur: 
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• te kthemin ne auditore pasi shkolla jon ka kapicetet edhe nqs ruajm distancen 

neve si student. 

• petagoget jane shume kerkues dhe notat e mira me kursim. 

• nje platfome me e re. 

• aktivitetet sportive. 

• te kete me shume shembuj konkret. te kete me shum praktik 

• perfshirja ne programin mesimor te me shume lendeve qe kane lidhje me 

profilin 

• te na mundesoj gjeteje ku ne te bejme praktiken 

• menyra se si zgjidhet senatori per qeverine studentore 

• pjesmarjen e angazhimin e studenteve ne mesim 

• lendet qe perfshihen duhet te perzgjidhen me me kujdes. Disa lende duken 

jashte programit 

 

● A ka ndonjë çështje tjetër e cila nuk është trajtuar në këtë pyetësor për 

të cilën ju doni të shprehni mendimin tuaj? 

Në komentet e kësaj pyetje studentët kanë dhënë mendime të ndryshme që lidhën  

kryesisht me: kthimin në auditorë, shqetësimin se si do të bëhet zhvillimi i praktikave 

profesionale apo temave të diplomës veçanërisht nga studentët e viteve të fundit, 

uljen e tarifës së studimit, provimet etj.  

Në vijim po paraqesim disa nga komentet e studentëve lidhur me çeshtjet e ngritura 

prej tyre: 

• karta e Studentit pse nuk na i ka ofruar akoma KUB , jam viti 2 dhe akoma 

sjam pajisur me te . 

• mundesia e uljes se tarifes per arsye se studenten nuk po paraqiten ne 

auditore. 

• sezoni i provimeve mos te jete vetem nje jave. Nuk mund te zhvillojme ne nje 

jave 4 provime. 

• mendoj qe duhet te kthehemi sa me par ne auditor qe te bejm nje praktik te 

shkurter sepse kemi shum gjera qe nuk i kemi të qarta. 

• provimet e mbartura te cilat kur i japim provim jane me çmim jo te kendshem. 

• sekretaria e degës se drejtësisë nuk funksionon mirw. Nw momentin qw ne 

interesohemi pranë sekretarisë ajo përgjigjet duke thënë kam punw ose nuk 

përgjigjet fare. 

• marrja parasysh e vleresimit ne note e studenteve duke marre parasysh 

situaten ne te cilen ndodhemi 

• te kemi sa me shume informacion si student te vitit 3 bachelor si do zhvillohet 

diplomimi ne kete kohe pandemie. 
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IV. ANALIZA STATISTIKORE E 

REZULTATEVEVE TË PYETËSORIT 
 

IV.1. ANALIZA E REZULTATEVE DHE VLERËSIMI PËRKUNDREJT 

STANDARTEVE TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË 

 

Në paragrafin 3 të raportit janë paraqitur rezultatet e pyetësorit duke paraqitur vetëm 

statistikisht vlerësimin e studentëve për proceset dhe aktivitetet më të rëndësishme 

që studentët zhvillojnë ose marrin shërbime në KUB.  

Vlerësimi i përgjithshëm është mjaft pozitiv për të gjitha indikatorët e paraqitur. 

Ndërkohë në rastet kur janë evidentuar shqetësime të ngritura nga studentët ose 

problematika, impakti i tyre duhet të analizohet statistikisht për të identifikuar realisht 

se cili fakultet apo program studimi ka më shumë çështje të ngritura në mënyrë që 

ato të adresohen dhe të gjenden zgjidhjet në kohën më të shpejt të mundshme.  

IQE analizon statistikisht të dhënat duke përdorur programe të ndryshme statistikore. 

Në rastin konkret nuk është përdorur kjo metodologji për analizën e të dhënave për 

shkak të numrit të ulët të studentëve në disa programe studimi, çka e bën të 

pamundur analizën statstikore të të dhënave për secilin program studimi. Megjithatë 

një kopje me të dhënat bruto ia janë vënë në dispozicion institucionit ku NJSBC për 

qëllime të tjera, mund të analizojë të dhënat dhe ti përdorë ato në funksion të 

sigurimit të brendshëm të cilësisë. 

Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies apo indikatorëve të tjerë në arsimin e lartë 

bëhet përkundrejt standardeve të cilësisë në nivel kombëtar apo ato në hapësirën 

evropiane të sigurimit të cilësisë. Në këtë kontekst, përmbajtja e këtij pyetësori ka 

patur për qëllim të përmbushë disa nga këto kërkesa.  

Prej vitit 2018, me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 11.9.2018 “Për 

miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, janë miratuar standardet shtetërore 

të cilësisë në arsimin e lartë për programet universitare me karakter profesional, të 

ciklit të parë dhe të dytë.  

Sigurimi i cilësisë së mësimdhënies është përmbledhur në dy fusha nga 6 të tilla që 

përmbajnë këto standarde, përkatësisht fusha 3 “Mësimdhënia, mësimnxënia, 

vlerësimi dhe kompetencat” dhe fusha 6 “Sigurimi i cilësisë së programeve të 

studimit”. Megjithatë, edhe standardet dhe kriteret e përfshira në fushat e tjera, në 

fokus kanë cilësinë e mësimdhënies, kërkimit  dhe shërbimet ndaj studentit. 

Në tërësi, pavarësisht specifikave të përmendura në lidhje me zhvillimin e 

mësimdhënies dhe funksionimin e Kolegjit Universitar të Biznesit, sidomos në këtë 
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kohë pandemie, institucioni ka adresuar në kohë dhe ka gjetur zgjidhje për kërkesat 

që ka procesi mësimor dhe studentët në kuadër të mësimdhënies. 

Referuar standardeve të cilësisë së fushës 3 përkatësisht: Standardi III.1, Standardi 

III.2, Standardi III.3 Standard III.4, të reflektuara në pyetjet e grupit 1. “Vlerësimi juaj 

për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë e mësimdhënies online në programin 

tuaj”2, institucioni ka marrë në kohë masat e duhura duke vënë në dispozicion të 

procesit mësimor një platformë të dedikuar për zhvillimin e një procesi normal 

mësimi, e vlerësuar edhe nga studentët.  

Në funksion të procesit mësimor, përveç strukturave përgjegjëse për menaxhimin e 

tij, procesi monitorohet nga koordinatorët dhe NJSBC.  

Rezultatet e këtij pyetësori lidhur e vlerësimin e performancës së personelit 

akademik shërbejnë për evidentimin e praktikave të mira dhe promovimin e tyre apo 

për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies kur evidentohen raste problematike 

(Standardi III.4).  

Procesi mësimor menaxhohet nga Rregullorja e institucionit e miratuar nga Senati 

akademik dhe rregulloreve të programeve të studimit. Në Rregullore përveç 

metodologjisë së mësimdhënies, janë përcaktuar edhe modalitetet të testimit e 

vlerësimit të njohurive, dijeve dhe aftësive profesionale dhe garanton zbatimin e tyre 

(Standardi III.5). Gjatë periudhës së pandemisë, KUB ka miratuar një sërë aktesh të 

cilat kanë patur për qëllim mirë administrimin e procesit mësimor online si dhe 

testimin e aftësive dhe njohurive të studentëve. 

Ndërkohë vlerësimi i performancës së personelit akademik e administrativ, metodat 

e mësimdhënies që ndiqen gjatë mësimdhënies, testimit dhe vlerësimit të njohurive 

të përfshira në grupin 1 dhe 2 të pyetjeve të pyetësorit, janë në të njëjtën linjë për 

plotësimin e kritereve dhe standardeve të përfshira edhe në fushat e tjera dhe 

rezultatet janë të paraqitura në paragrafin III.2. 

Në përfundim të kësaj analize, në hartimin e pyetjeve IQE ka patur në konsideratë 

marrjen e informacionit i cili shërben për vlerësimin proceseve të ndryshme në 

funksion të mësimdhënies dhe cilësisë të para në syrin e studentëve dhe të 

vlerësuara përkundrejt standardeve dhe kritereve të cilësisë.  

Në paragrafin e mëposhtëm janë përmbledhur gjetjet dhe konstatimet nga ky 

pyetësor të cilat japin një panoramë të qartë indikatorëve / tregueseve të vlerësuar 

pozitivisht nga studentët si dhe tregues të veçantë për të cilët studentët mendojnë se 

duhet të ndryshojnë apo përmirësohen. 

  

 

2 Shih përmbajtjen e plotë të pyetësorit në aneksin e këtij dokumenti 
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IV.2. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

Nisur nga objektivi themelor i pyetësorit, rezultatet e dala nga paraqitja e tyre apo 

nga analiza statistikore tregojnë se vlerësimi i përgjithshëm i studentëve është mjaft 

pozitiv veçanërisht në treguesit kryesorë të cilët impaktojnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë cilësinë e mësimdhënies, aktivitetit akademik dhe përmbushjen e 

pritshmërive të studentëve nga ana e Kolegjit Universitar të Biznesit.  

Vlen të ritheksohet periudha në të cilën realizohet ky pyetësor e cila përkon me 

momentin më të vështirë që po kalon sistemi arsimor në nivel global për shkak të 

pandemisë. Nga ana tjetër, kjo periudhë ka shërbyer për Kolegjin Universitar të 

Biznesit të fokusohet në rritjen e kapaciteteve infrastrukturore si dhe në rritjen e 

përdorimit të teknologjisë informacionit në funksion të mësimdhënies, përmirësimin e 

aftësive pedagogjike në mësimdhënies online, krijimin e databazës së plotë 

elektronike të materialeve didaktike e cila me siguri do vijojë të pasurohet dhe mbi të 

gjitha krijimin e kulturës së koordinimit të metodave të ndryshme të mësimdhënies të 

cilat me siguri do të përdoren edhe në të ardhmen. 

Gjithashtu, duhet të theksohet mirëkuptimi që kanë treguar studentët në lidhje me 

mënyrën se si po zhvillohet procesi mësimor dhe vlerësojnë në maksimum përpjekjet 

e institucionit. 

Konkretisht, studentët vlerësojnë maksimalisht: 

− përpjekjet e bëra nga institucioni për garantimin e infrastrukturës më të mirë të 

mundshme për mësimdhënien online. 

− përkushtimin e personelit akademik dhe mbështetjen ndaj studentëve për 

zgjidhjen e problematikave që ata hasin gjatë mësimdhënies online 

− aftësitë profesionale të personelit akademik dhe metodat që ata përdorin gjatë 

mësimit online për të bërë sa më të kuptueshme njohuritë që ata japin. 

− mënyrën e mësimdhënies online, oraret që zbatohen, korrektësinë dhe 

komunikimin e personelit akademik me studentët. 

− materialet didaktike që personeli akademik prezanton dhe përdor në platformë 

− kërkesën e personelit akademik ndaj studentëve dhe angazhimin e tyre me 

detyra, detyra kursi, prezantime etj. 

− infrastrukturën fizike të Kolegjit, infrastrukturën laboratorike, mjediset etj. 

Pavarësisht rezultateve pozitive, nga analiza e komenteve apo treguesëve të 

caktuar, janë evidentuar tematika të caktuara për të cilat studentët kërkojnë 

angazhimin e institucionit për përmirësimin e tyre 

Konkretisht, disa nga çështjet të përmendura më së shumti nga studentët e që 

kërkojnë të adresohen janë: 
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− mirëkuptimi nga ana e personelit akademik për pamundësinë e ndjekjes nga 

disa studentë të mësimeve online, veçanërisht me kamera të hapura 

− ulja e ngarkesës mësimore dhe të prezencës online duke marrë në 

konsideratë edhe pamundësinë e disa studentëve për të qënë prezent online 

si dhe tolerancë më të madhe në vlerësimin e studentëve në provime 

− përmirësimi i metodologjisë së mësimdhënies në disa lëndë/module dhe nga 

personeli akademik respektiv në funksion të mësimdhënies online 

− rol më të aktiv të strukturave studentore për përcjelljen e zërit të tyre etj 

Në materialin e detajuar të vënë në dispozicion të institucionit, mund të evidentohen 

edhe çështje të tjera të ngritura nga studentët si p.sh tarifa e studimit por që kanë 

qenë jashtë qëllimit dhe objektivave të këtij pyetësori. 

Pavarësisht vlerësimit mjaft pozitiv të infrastrukturës në funksion të mësimdhënies 

apo mbështetjes që jep personeli akademik, institucioni duhet të marrë në 

konsideratë vlerësimin e studentëve lidhur me rastet e evidentuar. Ato duhet të 

analizohen dhe adresohen në mënyrë që të jepet zgjidhje kur ato konsiderohen të 

arsyeshme.  

Kolegji Universitar i Biznesit, duhet të analizojë dhe vlerësojë rastet kur studentët 

kanë vështirë ose të pamundur aksesin në mësimdhënies online. Kundër dëshirës 

së tyre, këta studentë qoftë për pamundësi financiare apo në mungesë të logjistikës  

(ndërprerja e energjisë elektrike, internetit apo mungesa e tij), mund të mos kenë 

mundësi të ndjekin me orë të zgjatur veprimtaritë online. Në kuadër të mësimdhënies 

e testimit të njohurive, personeli akademik të marrë në konsideratë këto raste duke 

mundësuar kohë shtesë për komunikimin online apo për testime dhe provime.  

Në informacionin e detajuar, bashkëlidhur këtij raporti, institucioni mund të gjejë 

elementë për ti analizuar dhe adresuar. Hulumtumi i plotë i informacionit të vënë në 

dispozicion, do të ndihmojnë në gjetjen e zgjidhjes për ato çështje të cilat duhet dhe 

mund të zgjidhen shpejt. 

Pas kësaj analize, institucioni duhet të hartojë një plan-veprimi të detajuar, duke iu 

referuar gjetjeve të mësipërme dhe ta bëjë atë publik për personelin akademik dhe 

studentët. Në këtë drejtim, KUB nëpërmjet NJSBC apo njësive të tjera, mund të 

koordinojnë punën me strukturat studentore në mënyrë që ato të jenë pjesë e 

diskutimit dhe informimit. 
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V. ANEKSE 

V.1. TABELA ME PËRPUNIME STATISTIKORE 

 

Tabela përmbledhëse e rezultateve të pyetësorit 

 

Përmbledhje A1 

  

1. Ju lutemi zgjidhni fakultetin ku ju studioni. 

  

 

Numri Vlera në % 

Fakulteti i Ekonomisë  134 33.58% 

Fakulteti i Drejtësisë  82 20.55% 

Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale  148 37.09% 

Pa përgjigje 6 1.50% 

Pa plotësuar 29 7.27%    

Përmbledhje A2 

  

2. Ju lutemi zgjidhni programin e studimit ku ju studioni. 

  

 

Numri Vlera në % 

Bsc Ekonomi, me profile.  58 14.54% 

Bsc Informatikë Biznesi  19 4.76% 

Bsc Teknologji Informacioni  2 0.50% 

MP Ekonomi, me profile  3 0.75% 

MP Ekonomi i Thelluar, me profile (A5) 0 0.00% 

Msc E drejtë Penale (A6) 16 4.01% 

Msc E drejtë Civile dhe Tregtare (A7) 37 9.27% 

Msc Menaxhim Biznesi, me profile (A8) 28 7.02% 

Msc Kontabilitet Financë, me profile (A9) 44 11.03% 

Msc-PI Drejtësi (A10) 30 7.52% 

DP Teknik i Lartë, me profile (A11) 69 17.29% 

DP Asistent Administrativ, me profile (A12) 55 13.78% 

Pa përgjigje 9 2.26% 

Pa plotësuar 29 7.27%    

Përmbledhje A3 

  

3. Me çfarë pajisje jeni duke e plotësuar këtë pyetësor? 

  

 

Numri Vlera në % 

Telefon  303 75.94% 

Tablet  3 0.75% 

Laptop  27 6.77% 
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Kompjuter  25 6.27% 

Pa përgjigje 12 3.01% 

Pa plotësuar 29 7.27%    

Përmbledhje B1(SQ001)[Sa e lehtë është të takoni dhe 
diskutoni me drejtuesit e KUB kur ju e kërkoni?] 

  

1. Vlerësimi për punën e organeve drejtuese (Rektori, 
Dekani, Drejtuesi i Departamentit). 

  

 

Numri Vlera në % 

Aspak  21 5.26% 

Pak  14 3.51% 

Mjafshueshëm  84 21.05% 

Shumë  196 49.12% 

Pa përgjigje 22 5.51% 

Pa plotësuar 62 15.54%    

Përmbledhje B1(SQ002)[Sa shprehin ata interes për 
studentët gjatë gjithë vitit akademik?] 

  

1. Vlerësimi për punën e organeve drejtuese (Rektori, 
Dekani, Drejtuesi i Departamentit). 

  

 

Numri Vlera në % 

Aspak  4 1.00% 

Pak  8 2.01% 

Mjafshueshëm  90 22.56% 

Shumë  224 56.14% 

Pa përgjigje 11 2.76% 

Pa plotësuar 62 15.54%    

Përmbledhje B1(SQ003)[Sa mendoni se shqetësimet tuaja 
gjejnë zgjidhje nëpërmjet përfaqësuesëve të studentëve në 
organet drejtuese të KUB?] 

  

1. Vlerësimi për punën e organeve drejtuese (Rektori, 
Dekani, Drejtuesi i Departamentit). 

  

 

Numri Vlera në % 

Aspak  10 2.51% 

Pak  24 6.02% 

Mjafshueshëm  119 29.82% 

Shumë  161 40.35% 

Pa përgjigje 23 5.76% 

Pa plotësuar 62 15.54%    
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Përmbledhje B2 

  

2. Në Kolegjin Universitar të Biznesit ju informoheni më 
shpesh nga:  

  

 

Numri Vlera në % 

Faqja e internetit  11 2.76% 

Rrjetet sociale  13 3.26% 

Koordinatorët e programeve  3 0.75% 

Pedagoget e lëndëve  29 7.27% 

Sekretaria mësimore (A5) 234 58.65% 

Individualisht me telefon (A6) 4 1.00% 

Platforma për mësimdhënien në distancë (A7) 28 7.02% 

Pa përgjigje 15 3.76% 

Pa plotësuar 62 15.54%    

Përmbledhje B3(SQ001)[A keni / gjeni mbështetjen e duhur 
nga personeli  ndihmës akademik dhe administrativ i KUB?] 

  

3. Vlerësimi i punës së personelit ndihmës akademik dhe 
administrativ të Kolegjit Universitar të Biznesit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Gjithmonë  203 50.88% 

Shpeshherë  79 19.80% 

Ndonjëherë  34 8.52% 

Asnjëherë  7 1.75% 

Pa përgjigje 14 3.51% 

Pa plotësuar 62 15.54%    

Përmbledhje B3(SQ002)[A keni gjetur zgjidhje për problemet 
tuaja në çdo rast kur i jeni drejtuar sekretarisë mësimore?] 

  

3. Vlerësimi i punës së personelit ndihmës akademik dhe 
administrativ të Kolegjit Universitar të Biznesit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Gjithmonë  244 61.15% 

Shpeshherë  57 14.29% 

Ndonjëherë  19 4.76% 

Asnjëherë  4 1.00% 

Pa përgjigje 13 3.26% 

Pa plotësuar 62 15.54%    

Përmbledhje B3(SQ003)[A janë treguar korrekt dhe të 
sjellshëm punonjësit e sekretarisë mësimore?] 
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3. Vlerësimi i punës së personelit ndihmës akademik dhe 
administrativ të Kolegjit Universitar të Biznesit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Gjithmonë  280 70.18% 

Shpeshherë  35 8.77% 

Ndonjëherë  10 2.51% 

Asnjëherë  3 0.75% 

Pa përgjigje 9 2.26% 

Pa plotësuar 62 15.54%    

Përmbledhje B3(SQ004)[A keni marrë përgjigje dhe 
dokumentet e kërkuar në kohën e duhur?] 

  

3. Vlerësimi i punës së personelit ndihmës akademik dhe 
administrativ të Kolegjit Universitar të Biznesit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Gjithmonë  240 60.15% 

Shpeshherë  57 14.29% 

Ndonjëherë  21 5.26% 

Asnjëherë  4 1.00% 

Pa përgjigje 15 3.76% 

Pa plotësuar 62 15.54%    

Përmbledhje C1 

  

1. Çfarë pajisje përdorni për të ndjekur mësimin online? 

  

 

Numri Vlera në % 

Celular  182 45.61% 

Tablet  3 0.75% 

Laptop  61 15.29% 

Kompjuter  24 6.02% 

Tjetër (A5) 0 0.00% 

Komente 57 14.29% 

Pa përgjigje 13 3.26% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C2(SQ001)[Sa të kënaqur jeni me 
infrastrukturën e KUB në tërësi në funksion të mësimdhënies 
dhe veprimtarive të tjera?] 

  

2. Vlerësimi juaj për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë 
e mësimdhënies në programin tuaj. 

  

 

Numri Vlera në % 
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Shumë  174 43.61% 

Mjaftueshëm  84 21.05% 

Pak  5 1.25% 

Aspak  2 0.50% 

Pa përgjigje 18 4.51% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C2(SQ006)[Sa të kenaqur jeni me kushtet e 
krijuara nga KUB për realizimin e mësimit online?] 

  

2. Vlerësimi juaj për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë 
e mësimdhënies në programin tuaj. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë  185 46.37% 

Mjaftueshëm  65 16.29% 

Pak  12 3.01% 

Aspak  5 1.25% 

Pa përgjigje 16 4.01% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C2(SQ002)[Sa të kënaqur jeni me veprimtaritë 
e organizuara online (leksione, seminare, laboratore, 
diskutime)?] 

  

2. Vlerësimi juaj për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë 
e mësimdhënies në programin tuaj. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë  173 43.36% 

Mjaftueshëm  75 18.80% 

Pak  14 3.51% 

Aspak  6 1.50% 

Pa përgjigje 15 3.76% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C2(SQ003)[Sa të kënaqur  jeni me mënyrën e 
realizimit të orës mësimore nga pedagogët?] 

  

2. Vlerësimi juaj për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë 
e mësimdhënies në programin tuaj. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë  188 47.12% 

Mjaftueshëm  67 16.79% 

Pak  8 2.01% 
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Aspak  4 1.00% 

Pa përgjigje 16 4.01% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C2(SQ004)[Sa të kënaqur jeni me angazhimin 
tuaj në aktivitete të tjera në KUB (aktivitete sportive, 
kulturore, seminare, projekte, diskutime, leksione të hapura 
etj)?] 

  

2. Vlerësimi juaj për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë e 
mësimdhënies në programin tuaj. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë  114 28.57% 

Mjaftueshëm  80 20.05% 

Pak  33 8.27% 

Aspak  17 4.26% 

Pa përgjigje 39 9.77% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C2(SQ005)[Sa të kënaqur jeni me 
infrastrukturën laboratorike të KUB?] 

  

2. Vlerësimi juaj për infrastrukturën, logjistikën dhe cilësinë 
e mësimdhënies në programin tuaj. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë  119 29.82% 

Mjaftueshëm  65 16.29% 

Pak  20 5.01% 

Aspak  13 3.26% 

Pa përgjigje 66 16.54% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C3(SQ001)[A mendoni se lëndët e programit 
tuaj të studimit janë të duhurat e në përputhje me pritshmëritë 
tuaja?] 

  

3. Organizimi i lëndëve dhe moduleve të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Plotësisht  187 46.87% 

Disi  65 16.29% 

Pak  7 1.75% 

Aspak  4 1.00% 

Pa përgjigje 20 5.01% 
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Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C3(SQ002)[A shoqërohen leksionet me 
shembuj, prezantime, imazhe dhe video ilustruese?] 

  

3. Organizimi i lëndëve dhe moduleve të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Plotësisht  214 53.63% 

Disi  42 10.53% 

Pak  8 2.01% 

Aspak  3 0.75% 

Pa përgjigje 16 4.01% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C3(SQ003)[A nxirren në pah në përfundim të 
çdo ore mësimi çështjet më të rëndësishme të diskutuara?] 

  

3. Organizimi i lëndëve dhe moduleve të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Plotësisht  202 50.63% 

Disi  43 10.78% 

Pak  16 4.01% 

Aspak  2 0.50% 

Pa përgjigje 20 5.01% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C3(SQ004)[A kanë qënë të gatshëm pedagogët 
të japin ndihmë dhe informacione shtesë kur është kërkuar 
apo ka qënë e nevojshme?] 

  

3. Organizimi i lëndëve dhe moduleve të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Plotësisht  236 59.15% 

Disi  22 5.51% 

Pak  3 0.75% 

Aspak  3 0.75% 

Pa përgjigje 19 4.76% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C3(SQ005)[A keni zhvilluar deri tani në 
programin tuaj veprimtari të tjera si ese, detyra kursi, kuize, 
prezantime, orë laboratori, përveç leksioneve/seminareve?] 
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3. Organizimi i lëndëve dhe moduleve të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Plotësisht  214 53.63% 

Disi  41 10.28% 

Pak  7 1.75% 

Aspak  3 0.75% 

Pa përgjigje 18 4.51% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C3(SQ006)[A angazhoheni mjaftueshëm gjatë 
orëve të mësimit?] 

  

3. Organizimi i lëndëve dhe moduleve të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Plotësisht  188 47.12% 

Disi  64 16.04% 

Pak  7 1.75% 

Aspak  2 0.50% 

Pa përgjigje 22 5.51% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

   

Përmbledhje C4(SQ001)[Pedagogët e programit ku unë 
studioj, janë të përgatitur për realizimin me sukses të mësimit 
online.] 

  

4. Vlerësimi juaj për punën e stafit akademik të programit të 
studimit.    

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë Dakord  196 49.12% 

Dakord  60 15.04% 

Pak Dakord  9 2.26% 

Aspak Dakord  1 0.25% 

Pa përgjigje 17 4.26% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

   

Përmbledhje C4(SQ002)[Pedagogët e programit ku unë 
studioj, zbatojnë me përpikmëri planin mësimor, janë korrekt 
me orarin dhe ruajnë etikën e komunikimit dhe sjelljes me 
studentët.] 

  

4. Vlerësimi juaj për punën e stafit akademik të programit të 
studimit.    

  



 

Rezultatet e pyetësorit të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies, KUB   50 

 

 

Numri Vlera në % 

Shumë Dakord  202 50.63% 

Dakord  49 12.28% 

Pak Dakord  9 2.26% 

Aspak Dakord  2 0.50% 

Pa përgjigje 21 5.26% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

   

Përmbledhje C4(SQ003)[Pedagogët e programit ku unë 
studioj, asistojnë/udhëzojnë studentët që kanë probleme me 
aksesimin e mësimit online.] 

  

4. Vlerësimi juaj për punën e stafit akademik të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë Dakord  186 46.62% 

Dakord  49 12.28% 

Pak Dakord  16 4.01% 

Aspak Dakord  8 2.01% 

Pa përgjigje 24 6.02% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

   

Përmbledhje C4(SQ004)[Pedagogët e programit ku unë 
studioj , e bëjnë orën e mësimit tërheqëse dhe interesante 
duke përdorur shembuj, video simulime, prezantime, detyra 
kursi, ese, kuize, diskutime, etj.] 

  

4. Vlerësimi juaj për punën e stafit akademik të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë Dakord  173 43.36% 

Dakord  71 17.79% 

Pak Dakord  16 4.01% 

Aspak Dakord  5 1.25% 

Pa përgjigje 18 4.51% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

   

Përmbledhje C4(SQ005)[Pedagogët e programit ku unë 
studioj, vlerësojnë në mënyrë korrekte në punët e laboratorit, 
kolokiumet, detyrat e kursit apo provime.] 

  

4. Vlerësimi juaj për punën e stafit akademik të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 
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Shumë Dakord  184 46.12% 

Dakord  59 14.79% 

Pak Dakord  12 3.01% 

Aspak Dakord  3 0.75% 

Pa përgjigje 25 6.27% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

   

Përmbledhje C4(SQ006)[Pedagogët e programit ku unë 
studioj, kontrollojnë prezencën e studentëve, pyesin dhe 
vlerësojnë gjatë gjithë periudhës kur zhvillohet lënda.] 

  

4. Vlerësimi juaj për punën e stafit akademik të programit të 
studimit. 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë Dakord  211 52.88% 

Dakord  44 11.03% 

Pak Dakord  7 1.75% 

Aspak Dakord  3 0.75% 

Pa përgjigje 18 4.51% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

   

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 193 48.37% 

Pa përgjigje  90 22.56% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 120 30.08% 

Pa përgjigje  163 40.85% 

Pa plotësuar 116 29.07%    
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Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 113 28.32% 

Pa përgjigje  170 42.61% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 183 45.86% 

Pa përgjigje  100 25.06% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 103 25.81% 

Pa përgjigje  180 45.11% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 101 25.31% 

Pa përgjigje  182 45.61% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 
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Numri Vlera në % 

Përgjigje 156 39.10% 

Pa përgjigje  127 31.83% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 90 22.56% 

Pa përgjigje  193 48.37% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 88 22.06% 

Pa përgjigje  195 48.87% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 169 42.36% 

Pa përgjigje  114 28.57% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 89 22.31% 

Pa përgjigje  194 48.62% 

Pa plotësuar 116 29.07% 
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Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 87 21.80% 

Pa përgjigje  196 49.12% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 162 40.60% 

Pa përgjigje  121 30.33% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 83 20.80% 

Pa përgjigje  200 50.13% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 75 18.80% 

Pa përgjigje  208 52.13% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
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vlerësim minimal 

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 159 39.85% 

Pa përgjigje  124 31.08% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 84 21.05% 

Pa përgjigje  199 49.87% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 76 19.05% 

Pa përgjigje  207 51.88% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 152 38.10% 

Pa përgjigje  131 32.83% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 
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Përgjigje 83 20.80% 

Pa përgjigje  200 50.13% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 75 18.80% 

Pa përgjigje  208 52.13% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 156 39.10% 

Pa përgjigje  127 31.83% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 82 20.55% 

Pa përgjigje  201 50.38% 

Pa plotësuar 116 29.07%    

Përmbledhje C5 

  

5. Për secilën nga tematikat e mëposhtme jepni vlerësimin 
tuaj duke paraqitur 3 emra pedagogësh (EMËR MBIEMËR) 
për të cilin ju keni vlerësim maksimal, vlerësim mesatar dhe 
vlerësim minimal 

  

 

Numri Vlera në % 

Përgjigje 78 19.55% 

Pa përgjigje  205 51.38% 

Pa plotësuar 116 29.07%    
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Përmbledhje D1 

  

1. Sa të kënaqur jeni me masat e marra nga KUB për 
zhvillimin e mësimdhënies në situatën e krijuar gjatë 
pandemisë COVID-19? 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë  182 45.61% 

Mjaftueshëm  51 12.78% 

Pak  8 2.01% 

Aspak  5 1.25% 

Pa përgjigje 18 4.51% 

Pa plotësuar 135 33.83%    

Përmbledhje D2 

  

2. Si e vlerësoni interesimin dhe mbështetjen e KUB lidhur 
me situatën tuaj shëndetësore, sociale apo vështirësi të tjera 
të krijuara gjatë pandemisë COVID-19? 

  

 

Numri Vlera në % 

Shumë  155 38.85% 

Mjaftueshëm  65 16.29% 

Pak  10 2.51% 

Aspak  9 2.26% 

Komente 36 9.02% 

Pa përgjigje 25 6.27% 

Pa plotësuar 135 33.83%    

Përmbledhje D3 

  

3. A i ka përmbushur KUB  pritshmëritë e tua? 

  

 

Numri Vlera në % 

Po  208 52.13% 

Jo  17 4.26% 

Pa përgjigje 39 9.77% 

Pa plotësuar 135 33.83%    

Përmbledhje D4 

  

4. Çfarë vlerësoni maksimalisht në KUB? 

  

 

166 41.60% 

Pa përgjigje 98 24.56% 

Pa plotësuar 135 33.83%    

Përmbledhje D5 

  

5. Çfarë mendoni se duhet të përmirësohet në funksion të 
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rritjes të cilësisë së programit ku ju studioni? 

 

145 36.34% 

Pa përgjigje 119 29.82% 

Pa plotësuar 135 33.83%    

Përmbledhje D6 

  

6. A ka ndonjë çështje tjetër e cila nuk është trajtuar në këtë 
pyetësor për të cilën ju doni të shprehni mendimin tuaj? 

  

 

144 36.09% 

Pa përgjigje 120 30.08% 

Pa plotësuar 135 33.83% 
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V.2. FORMATI I PYETËSORIT TË SHPËRNDARË TEK STUDENTËT 
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