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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
dhe personelit akademik. Studentët dhe
personeli akademik 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
vazhdueshëm të saj.

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
vazhdueshëm të 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. 

HYRJE

Instituti për Cilësi në Arsim
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Fakulteti i Ekonomisë
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave
Politike
Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale

Kolegji Universitar i Biznesit, KUB është
institucion i arsimit të lartë jopublik, i cili ka
filluar  veprimtarinë e tij në sistemin e arsimit
të lartë shqiptar në vitin akademik 2011-2012. 
KUB u themelua si një iniciativë e sipërmarrjes
së lirë, 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 në 3 njësi kryesore:

KUB 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. Personeli
akademik përbëhet nga personel me kohë të
plotë, me kohë të pjesshme dhe të ftuar. 
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.

THEMELUAR NGA PROF. ASOC. YLBER BEZO

Kolegji Universitar i Biznesit
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Vlerësimi i performancës së përgjithshme të
KUB është një proces i cili realizohet në çdo vit
akademik nga ana e institucionit nëpërmjet
pyetësorëve të studentëve dhe personelit
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 dhe indikatorë të
tjerë të performancës së përgjithshme të
institucionit. 
Vlerësimet në kuadër të akreditimit kanë
ndihmuar në konsolidimin e marrjes së
mendimit nga aktorët kryesorë të institucionit,
studentët dhe personelin akademik. Këto
procese tashmë janë kthyer në kulturë të
shprehjes së lirë të opinionit dhe njëkohësisht
janë përmirësuar vit pas viti. 

NJSBC ka rolin kryesor në organizimin e
pyetësorëve brenda institucionit ku në
përfundim të çdo procesi janë dhënë rezultatet
dhe janë evidentuar problematikat. 
Këtë vit akademik, për shkak të specifikave në
të cilat u realizua procesi mësimor dhe
aktivitete të tjera, Kolegji Universitar i Biznesit,
vendosi të bashkëpunojë me institucione të
pavarur jashtë KUB. Është e vërtetuar se
sondazhet e realizuar nga organizma jashtë
institucionit, kanë pjesëmarrje më të lartë dhe
besueshmëri më të madhe. 
Si studentët edhe personeli akademik, ndihen
më të lirë në shprehjen e mendimit të tyre
duke rritur në këtë mënyrë përfshirjen e tyre në
këto sondazhe apo pyetësorë pa përfshirjen e
drejtpërdrejtë të KUB. 

Kolegji Universitar i Biznesit është ndër
institucionet e vetme në arsimin e lartë në
vend që zhvilluan në këtë vit akademik,
pyetësorë të stafit dhe studentëve në mënyrë
të pavarur. Angazhimi i IQE në këtë proces
përbën sfidë për mënyrën se si duhet të
organizohet një format pyetësori nisur nga
situata e pazakontë që ka kaluar arsimi në dy
vitet e fundit akademike. Pengesat e
shkaktuara për shkak të pandemisë kanë
ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në
funksionimin e institucioneve arsimore të cilat
më së shumti kanë orientuar kapacitetet e tyre
në zhvillimin e mësimdhënies dhe veprimtarive
në funksion të saj.
Për realizimin e pyetësorit të studentëve dhe
personelit akademik për vitin akademik 2020
– 2021, IQE ka marrë parasysh disa nga
vështirësitë që ka sjellë pandemia Covid 19 në
mësimdhënie, kërkim shkencor, mobilitet,
veprimtari social-kulturore apo veprimtari të
tjera që lidhen me jetën akademike të
institucionit në tërësi. 
Drejtuesit e KUB kanë vlerësuar se është e
rëndësishme të merret mendimi i aktorëve të
institucionit jo vetëm në periudhë normaliteti
por edhe në situata të vështira ku studentët
dhe personeli akademik mund të kenë
pritshmëri dhe të ndryshme nga sa mund të
evidentohet gjatë procesit të mësimdhënies
apo diskutimeve të drejtpërdrejta.
Të dy pyetësorët (stafi akademik dhe
studentët) pavarësisht se kanë patur si qëllim
vlerësimin e performancës së institucionit,
janë realizuar të ndarë pasi objektivat kanë
qenë të ndryshme. Në rastin e studentëve, i
gjithë fokusi ka qenë mësimdhënia dhe
veprimtaritë që lidhen në mënyrë të
drejtpërdrejtë apo indirekte me të. 

OBJEKTIVAT E PYETËSORIT

FAQE 06:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Për këtë arsye, përmbajtja e pyetjeve është
fokusuar në aspekte të mësimdhënies dhe
infrastrukturës në funksion të saj, metodat dhe
format që përdor personeli akademik,
evidentimi i rasteve pozitive apo jo të tilla me
qëllim përmirësimin e qasjes së personelit
akademik ndaj kërkesave të studentëve etj. 
Në rastin e personelit akademik, objektivi ka
qenë më i gjerë pasi stafi akademik përveç
mësimdhënies, ka hasur në vështirësi të tjera
që kanë ndikuar jo pak në efektivitetin e
veprimtarive të parashikuara në këto dy vite
dhe në vijim veçanërisht në veprimtaritë
kërkimore, mobilitetin e stafit apo projekte të
ndryshme.
Veprimtaria e personelit akademik ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në performancën e
përgjithshme të institucionit. Kjo për faktin se
treguesit e cilësisë për vlerësimin e
institucionit, janë të lidhur me veprimtarinë e
personelit akademik në terma cilësorë dhe
sasiorë të matshëm

Kodi i cilësisë dhe standardet përbërëse të tij,
e vlerësojnë cilësinë në një institucion si
proces dinamik të bazuar në tregues të
matshëm e të cilët në mënyrë të vazhdueshme
janë në fokusin e institucionit. 
Për të garantuar besueshmërinë e të dhënave,
IQE ka qenë kontakti i vetëm me personelin
akademik. IQE vazhdimisht ka siguruar stafin
akademik se asnjë e dhënë që lidhet me
identifikimin e individit nuk vihet në
dispozicion të drejtuesve të institucionit. Në
dispozicion të titullarit të institucionit përveç
raportit analitik përfundimtar të rezultateve,
vihen në dispozicion edhe dhënat të cilat
përmbajnë informacionet e plota sikundër ato
janë regjistruar gjatë plotësimit të pyetjeve.
Parimi i ruajtjes së privatësisë dhe integritetit
të të dhënave është në themel të punës sonë
dhe në asnjë rast nuk mund të përdoren apo
keqpërdoren për qëllime jashtë qëllimit dhe
objektivave që ka pyetësor.
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Qëllimi kryesor i këtij pyetësori është vlerësimi i performancës së përgjithshme të kolegjit në
funksion të mësimdhënies online dhe aspekteve të tjera në të cilat kontributi i personelit
akademik është parësor.
Për të marrë sa më shumë informacione të vlefshme nga personeli akademik dhe ndihmës
akademik, pyetësori është ndarë në 4 seksione, i fokusuar në drejtime të ndryshme. Për të patur
një qasje sa më afër profilit të institucionit dhe veprimtarive që ai zhvillon, janë zhvilluar disa
takime me përfaqësues të NJSBC për të marrë informacion mbi institucionin, strukturën,
programet e studimit, personelin akademik numrin e studentëve etj. Pas diskutimeve, u finalizua
struktura e pyetësorit përmbajtja e së cilës jepet në vijim. I plotë ky pyetësor jepet në aneksin V.2
të raportit të detajuar.

Në vijim në mënyrë specifike është kërkuar
ngarkesa mësimore e shprehur në orë gjatë
vitit akademik 20-21. Në lidhje me aktivitetet e
tjera akademike të zhvilluara në 3 vitet e fundit,
personelit akademik i është kërkuar të japë të
dhëna sasiore mbi numrin e diplomave të
udhëhequra, tekstet e botuara, artikujt e botuar
brenda dhe jashtë vendit, referimet brenda dhe
jashtë vendit, pjesëmarrje në borde editoriale,
konferencash si dhe angazhime të tjera në
formën e kontributeve në fushën e arsimit të
lartë, kërkimit shkencor dhe zhvillimit të vendit.
Informacioni në këtë seksion është mjaft i
rëndësishëm për të kuptuar dinamikën e
veprimtarive akademike dhe impaktin që ato
kanë në performancës së institucionit dhe më
gjerë.

SEKSIONI A:  TË DHËNA TË
PËRGJITHSHME

ZHVILLIMI I PYETËSORIT

FAZAT E ZHVILLIMIT

Pyetjet e këtij seksioni janë fokusuar në
informacione që lidhen me fushëne studimit të
personelit akademik, gjininë, statusin e
punësimit, (ke kohë të plotë ose të tjera),
angazhimi në kub si personeli akademik,
ndihmës akademik apo funksione të tjera
përfshirë dhe ato drejtuese, periudha e
bashkëpunimit me KUB etj.

Në seksionin II, fokusi kryesor ka qënë marrja e
informacionit nga personeli akademik në lidhje
me aktivitetin që zhvillohet në institucion gjatë
një viti akademik ose më gjerë. Konkretisht
është kërkuar informacion mbi shpërndarjen e
ngarkesës vjetore të personelit akademik e
shprehur në % sipas përcaktimeve të Udhëzimit
29 të MASR (Ministria e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë) të ndryshuar, mësimdhënie, studime e
kërkim shkencor, aktivitet administrativ ose
angazhime të tjera. 

SEKSIONI B:  AKTIVITETI
AKADEMIK NË KUB

SEKSIONI C:  VLERËSIMI PËR
STUDENTËT
Nisur nga problematikat e hasura në dy vitet e
fundit, vlerësimi i procesit të mësimdhënies
parë nga këndvështrimi i personelit akademik,
është i rëndësishëm. 
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Në pyetësorin e zhvilluar për studentët, ata
kanë dhënë mendimin e tyre ku në vlerësimin e
përgjithshëm, pavarësisht vështirësive të
hasura, procesi i mësimdhënies online
konsiderohet i suksesshëm me vlerësim mjaft
pozitiv për institucionin dhe personelin
akademik. 
Në pyetësorin e personelit akademik, është
kërkuar informacion mbi disa veprimtari e
procese që përfshijnë lëndët dhe zhvillimin e
tyre. Konkretisht: përditësimi i syllabuseve,
angazhimi i studentëve në mësimdhënie,
ndërveprimin e studentëve, plotësimin e
detyrimeve akademike, pjesëmarrjen e
studentëve etj, para dhe gjatë pandemisë.
Është kërkuar gjithashtu informacion për
asistencën e dhënë ndaj studentëve për
mësimdhënien online, vështirësitë që kanë
hasur studentët, konsultimet e zhvilluara,
gjykimi në tërësi mbi rezultatet e studentëve, si
dhe vlerësimin në tërësi për përmbushjen e
qëllimit dhe objektivave të lëndëve nga
mësimdhënia online para dhe gjatë
pandemisë. 

SEKSIONI D:  VLERËSIMI PËR
MBËSHTETJEN E KUB
Në këtë seksion personeli akademik ka
vlerësuar mbështetjen institucionale ndaj tyre
si dhe veprimtarive që ata kanë zhvilluar.
Konkretisht stafi ka dhënë mendim për nivelin
e mbështetjes që KUB ka dhënë ndaj tyre për
aktivitetet e ndryshme akademike,
infrastrukturën e vënë në dispozicion,
infrastrukturën dhe logjistikën për
mësimdhënien online, asistencën në trajnime
dhe kualifikime, lirinë akademike dhe shprehjen
e mendimit apo veprimit. 
Një rëndësi e veçantë i është kushtuar
vlerësimit të marrëdhënies individuale me
institucionin ku konkretisht është kërkuar
informacion mbi nivelin e zbatimit të kushteve

të kontratës, kënaqshmërinë e të ardhurave
financiare, mbështetja financiare dhe logjistike
për zhvillim në karrierë, nivelin e zbatimit të
detyrimeve të përbashkëta për zhvillimin në
karrierë të personelit akademik, vlerësimi mbi
korrektësinë e shlyerjeve të detyrimeve
financiare të institucionit përkundrejt personelit
akademik etj. Lidhur me adresimin e
problematikave të evidentuara nga ana e
institucionit, është kërkuar mendimi i personelit
akademik se si trajtohen problematikat e
ngritura prej tyre dhe sa shpejt ato adresohen
dhe zgjidhen nga ana e institucionit. 
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76%

Pyetjet në këtë seskion janë organizuar në mënyrë të tillë që të jepen vlerësim i përgjithshëm për
indikatorë dhe tregues të caktuar për të vlerësuar performancën e përgjithshme të institucionit.
Konkretisht personelit akademik i është kërkuar të shprehet për nivelin e përmbushjes së
pritshmërive të tyre nga ana e institucionit. Lidhur me këtë indikator, personeli akademik vlerëson
aktivitetin e organeve kolegjiale të kolegjit, aktivitetin e drejtueseve të institucionit si dhe
aktivitetin apo veprimtaritë e njësive/strukturave administrative të institucionit, krahasuar me
pritshmëritë që ata kanë.
Në përfundim, personelit akademik i është kërkuar të vlerësojë maksimalisht një nga treguesit
kryesorë në të cilin institucioni performon më mirë dhe një tregues që duhet të përmirësohet nga
ana e institucionit.
Gjithashtu, personelit akademik i kërkohet të shprehë në mënyrë të lirë, mendimin në lidhje me
aspekte të tjera që konsiderohen të rëndësishëm dhe që nuk kanë qenë objekti pyetësorit apo
janë prekur pjesërisht prej tij. 
Në shumicën e pyetjeve, vlerësimi për çdo pyetje ka qenë me katër nivele duke mundësuar
njëkohësisht të jepen mendime dhe komente për shumicën e pyetjeve të paraqitura
Versioni përfundimtar i pyetësorit, sikundër është shpërndarë, jepet në raportin e detajuar.
Shpërndarja e pyetësorit është bërë në datën 05.05 – 12.05.2021 nga IQE në e-mail-et personale
të vëna në dispozicion nga NJSBC. Personeli akademik është njoftuar paraprakisht nga
institucioni për zhvillimin e pyetësorit. 
Gjatë gjithë kësaj periudhe, stafi akademik janë asistuar nga personeli i IQE për plotësimin e
pyetësorit apo problematika në akses për plotësimin e tij.

Personeli akademik ka patur mundësi të
plotësojë pyetësorin brenda një periudhe 1
javore. Pyetësori është shpërndarë tek
personeli akademik i angazhuar me kohë të
plotë dhe të pjesshme dhe plotësimi i tij ka
qenë anonim. 
Në total janë dërguar 102 e-mail-e të vëna në
dispozicion nga institucioni. Në këtë paragraf
analizohet në mënyrë të përmbledhur pjesa e
parë e pyetësorit fokusuar kryesisht tek
informacioni i përgjithshëm.
Në total të dhënat në lidhje me numrin e
pjesëmarrësve dhe plotësimet jepen në
grafikët e mëposhtëm:

SEKSIONI E:  VLERËSIMI I  PËRGJITHSHËM I  PERSONELIT
AKADEMIK PËR KUB

REZULTATE TË PËRGJITHSHME

Pjesmarrja

Numri i stafit akademik që kanë plotësuar
pyetësorin ka qënë 78, 55 plotësisht dhe
pjesërisht 23 nga numri total prej 102
kontaktesh të dërguara. Në përqindje, pyetësori
është plotësuar nga 76 % e personelit
akademik të vënë në dispozicion. Pjesëmarrja
për secilën fushë studimi jepet si më poshtë:

FAQE 10:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Fushat kryesore të
studimeve i përkasin

drejtimeve ekonomi-biznes
dhe juridik-drejtësi të cilat

përkojnë me drejtimet
kryesore të institucionit

Rreth 60 % e personelit
akademik është midis

moshës 20 - 40 vjeçare e cila
konsiderohet aktive në
funksion të zhvillimit

profesional dhe karrierës.

Në raportet e titjuve
akademikë, përqindjen më të
lartë e zë stafi me MSc dhe
Dr/Phd. Ndërkohë rreth 15%

e personelit akademik 
 zotëron titujt akademik
profesor dhe profesor i

asociuar

FAQE 11:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



0 % 25 % 50 % 75 %

Personel akademik i ftuar 

I ftuar me kohë të plotë 

I ftuar me kohë të pjesshme 

Pa përgjigje 

Cili është statusi juaj i punësimit në KUB?

FAQE 12:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK

Reth 70 % e personelit
janë të angazhuar nga 2

deri në 10 vite në KUB. Kjo
tregon qëndrueshmëri të
personelit akademik dhe
vijueshmëri në procesin

mësimor dhe veprimtarinë
akademike

Reth 23 % e personelit
kanë funksione të tjera

në institucion,
administative apo

drejtuese

Reth 61 % e personelit që
ka plotësuar pyetësorin,
është staf akademik me

kohë të plotë



Në seksionin II, fokusi kryesor ka qenë marrja e informacionit nga personeli akademik në lidhje me
aktivitetin që zhvillohet në institucion gjatë një viti akademik ose më gjerë. Informacioni i kërkuar
është shtrirë në 3 vitet akademike të fundit .
Për vetë rrethanat në të cilat është zhvilluar procesi mësimor, institucioni ka qenë i interesuar për
aktivitetin e stafit akademik dhe ndihmës akademik. Sigurisht rolin kryesor e ka zënë procesi
mësimor por në fokus të gjithsecilit kanë qenë edhe aktivitete të tjera akademike.
Personelit akademik iu kërkua informacion mbi shpërndarjen e ngarkesës vjetore të personelit
akademik e shprehur në % sipas përcaktimeve të Udhëzimit 29 të MASR tëndryshuar, mësimdhënie,
studime e kërkim shkencor, aktivitet administrativ ose angazhime të tjera 

A.Mësimdhënie
61%

A. Shkencor
21%

A.Administrativ
15%

Kontribute të tjera
3%

Ngarkesa mësimore e shprehur në orë gjatë vitit akademik 20-21, në përqindjen më të madhe,
ngarkesa e personelit në orë është normale midis vlerave 50 -100 orë (42.6%), 100-200 orë (20%) dhe
200-300 orë (16.3 %). Në interpretimin e këtij rezultati merret në konsideratë statusi i punësimit (kohë
e plotë apo e pjesshme), titulli akademik dhe pozicioni, pasi për secilën kategori në udhëzimin e
MASR, ka përcaktime të qarta lidhur me shpërndarjen e ngarkesës. 
Aktivitetet e tjera akademike  në 3 vitet e fundit, personelit akademik i është kërkuar të japë të dhëna
sasiore mbi numrin e diplomave të udhëhequra, tekstet e botuara, artikujt e botuar brenda dhe jashtë
vendit, referimet brenda dhe jashtë vendit, pjesëmarrje në borde editorialë, konferencash si dhe
angazhime të tjera në formën e kontributeve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit shkencor dhe
zhvillimit të vendit. Personeli ka përzgjedhur nga 0 deri në 5+ kontribute për secilën kërkesë.
Informacioni në këtë seksion është mjaft i rëndësishëm për të kuptuar dinamikën e veprimtarive
akademike dhe impaktin që ato kanë në performancës së institucionit dhe më gjerë. Rezultatet
përmbledhëse jepen në grafikun e mëposhtëm ku për secilin tregues vlerat janë paraqitur në %.

REZULTATET ANALITIKE TË
PYETËSORIT

VLERËSIMI I AKTIVITETIT TË PERSONELIT AKADEMIK

E shprehur në % (nga 100 %), si është shpërndarë
veprimtaria juaj gjatë vitit akademik në KUB?

Vlerat e paraqitura në grafik, janë
marrë të mesatarizuara për çdo
kontribut të personelit akademik. Në
raste të veçanta ka angazhime të
ndryshme të cilat variojnë në varësi
të pozicionit, angazhimit statusit
(me kohë të plotë ose të pjesshme
etj)
Sikundër shihet në rezultatet e
dhëna, personeli akademik kryen
aktivitetin e vet duke dhënë kontribut
në të gjitha drejtimet e veprimtarisë
së parashikuar në Udhëzimin e
Ministrisë së Arsimit.

FAQE 13:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Angazhimi i personelit akademik në komponentët kryesorë të veprimtarisë së vet është në
nivel të kënaqshëm, veçanërisht në treguesit për numrin e botimeve dhe referimeve
brenda dhe jashtë vendit. 
Pjesëmarrja në programe mobilitet apo projekte në tre vitet e fundit është më e ulët. Ka një
numër i lartë mos-përgjigjesh nga personeli akademik për shkak të kohës së shkurtër për
plotësimin e pyetësorit. Në këtë drejtim mendojmë se personeli duhet të ishte informuar
paraprakisht nga ana jonë në lidhje me informacionin që duhet të përgatitej paraprakisht.
Në vlerësimin e përgjithshëm, në treguesit e aktivitetit akademik, pandemia Covid 19 ka
ndikuar në performancën e personelit akademik, kjo e shprehur edhe nga vetë stafi
akademik, ku rreth 57 % shprehen se ky ndikim ka qenë prezent dhe ka ndikuar në
përmbushjen e angazhimeve akademike veçanërisht në pjesën e mobilitetit dhe
pjesëmarrjes në projekte (e evidentuar edhe nga rezultatet e pyetësorit).

FAQE 14:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Angazhimi i studentëve në
mësimdhënie, ndërveprimin e
studentëve, plotësimin e
detyrimeve akademike,
pjesëmarrjen e studentëve
etj, para dhe gjatë
pandemisë,  

Sikundër vihet re nga
përgjigjet e personelit
akademik, ka një pjesëmarrje
më të ulët të studentëve në
leksione, seminare e praktika
pasi vetëm 13% dhe 10%
vlerësojnë maksimalisht
pjesëmarrjen nga 30 % dhe
25% që ka qenë para
pandemisë. 

Në plotësimin e detyrimeve
akademike të studentëve
përsa i përket dorëzimit të
detyrave të kursit, eseve apo
detyrimeve të tjera, studentët
gjatë pandemisë kanë patur
më shumë vështirësi 

ECURIA E MËSIMDHËNIES
DHE STUDENTËT

FAQE 15:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Lidhur me asistencën e dhënë
ndaj studentëve si nga ana e
institucionit edhe nga
personeli akademik, rezulton
të jetë dhënë vazhdimisht. 
Nëse i referohemi pyetësorit
të studentëve, ata janë
shprehur të kënaqur nga
mbështetja që kanë gjetur
nga ana e personelit
akademik.

Stafi akademik është pyetur
gjithashtu mbi ndihmën e
dhënë për studentët në disa
tregues si përmbushja e
qëllimit dhe objektivave të
mësimdhënies online, dhënia
e ndihmës dhe konsultimeve
shtesë gjatë mësimdhënies
online, vështirësia që kanë
patur studentët dhe rezultatet
e vlerësimit të tyre.

Rezultatet e marra nga këto
pyetje janë mjaft të vlefshme
për tu analizuar nga njësitë
përgjegjëse të programeve të
studimit. Ato tregojnë
qartësisht realitetin në të cilin
u zhvillua procesi mësimor në
këto dy vite akademike. Në
krahasim me studentët,
personeli akademik ka
pritshmëri më të lartë se
studentët në përmbushjen e
qëllimeve dhe objektivave të
lëndëve.

FAQE 16:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Lidhur me asistencën e dhënë ndaj studentëve si nga ana e institucionit edhe nga
personeli akademik, rezulton të jetë dhënë vazhdimisht. 
Nëse i referohemi pyetësorit të studentëve, ata janë shprehur të kënaqur nga
mbështetja që kanë gjetur nga ana e personelit akademik. 
Stafi akademik është pyetur gjithashtu mbi ndihmën e dhënë për studentët në disa
tregues si përmbushja e qëllimit dhe objektivave të mësimdhënies online, dhënia e
ndihmës dhe konsultimeve shtesë gjatë mësimdhënies online, vështirësia që kanë
patur studentët dhe rezultatet e vlerësimit të tyre. Rezultatet e marra nga këto
pyetje janë mjaft të vlefshme për tu analizuar nga njësitë përgjegjëse të
programeve të studimit. Ato tregojnë qartësisht realitetin në të cilin u zhvillua
procesi mësimor në këto dy vite akademike. Në krahasim me studentët, personeli
akademik ka pritshmëri më të lartë se studentët në përmbushjen e qëllimeve dhe
objektivave të lëndëve.

FAQE 17:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK

Asistenca e dhënë ndaj
studentëve si nga ana e
institucionit edhe nga

personeli akademik, ka
qënë vazhdimisht. 

Stafi akademik mendon se
janë përmbushur qëllimi

dhe objektivat e
mësimdhënies online, me

rreth 65 %
 
 

Është konstatuar me rreth
63% se studentët kanë

patur vështirësi në
mësimdhënien online dhe
shpeshherë janë asistuar
nga pedagogët respektivë

 
 



Personeli akademik në përmbushje të detyrimeve të veta si dhe në kuadër të zhvillimit profesional
dhe në karrierë, ka nevojë për mbështetjen e institucionit në çdo fazë të veprimtarisë së tij. 
Është e rëndësishme që institucioni të dëgjojë zërin e tyre dhe të krijojë një klimë besimi të
ndërsjellët për stafin e punësuar. 
Në këtë kontekst, personeli akademik, ka dhënë mendim për nivelin e mbështetjes që KUB jep
ndaj tyre për aktivitetet e ndryshme akademike, infrastrukturën e vënë në dispozicion,
infrastrukturën dhe logjistikën për mësimdhënien online, asistencën në trajnime dhe kualifikime,
lirinë akademike dhe shprehjen e mendimit apo veprimit ndryshe. 
Personeli akademik ka vlerësim maksimal në lidhje me korrektësinë e shlyerjes së detyrimeve
financiare dhe zbatimit të kushteve të kontratës ndërsa ka raporte të ndryshme në lidhje me
nivelin pagës përkundrejt angazhimit.
Lidhur me adresimin e problematikave të evidentuara nga ana e institucionit, është kërkuar
mendimi i personelit akademik se si trajtohen problematikat e ngritura prej tyre dhe sa shpejt ato
adreson dhe zgjidhen nga ana e institucionit. Rezultatet tregojnë se institucioni tregon interes (80
%) dhe adreson për zgjidhje problematikat e evidentuara nga personeli akademik.

MBËSHTETJA E KUB NDAJ PERSONELIT
AKADEMIK

FAQE 18:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Edhe pyetjes që lidhet me përmbushjen e detyrimeve kontraktuale të përfshira në indikatorët e
mëposhtëm, personeli akademik vlerëson mjaft pozitivisht.
Një rëndësi e veçantë i është kushtuar vlerësimit të marrëdhënies individuale me institucionin ku
konkretisht është kërkuar informacion mbi nivelin e zbatimit të kushteve të kontratës,
kënaqshmërinë e të ardhurave financiare, mbështetja financiare dhe logjistike për zhvillim në
karrierë, nivelin e zbatimit të detyrimeve të përbashkëta për zhvillimin në karrierë të personelit
akademik, vlerësimi mbi korrektësinë e shlyerjeve të detyrimeve financiare të institucionit
përkundrejt personelit akademik etj. 

FAQE 19:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Referuar përgjigjeve të dhëna ndaj pyetjes: Si e vlerësoni mbështetjen e KUB gjatë zhvillimit të
aktivitetit akademik, në lidhje me indikatorët e mëposhtëm, rezulton se personeli akademik
vlerëson shumë mirë pothuaj të gjithë indikatorët që lidhen me lirinë akademike, lirinë për të
vepruar dhe angazhuar, asistencën për trajnime dhe kualifikime, infrastrukturën, logjistikën dhe
mjediset e punës, mbështetjen dhe pjesëmarrjen në aktivitete të ndryshme akademike etj. 



Në pyetjet e seksionit të fundit për vlerësimin e përgjithshëm të performancës institucionale,
personeli akademik ka dhënë mendime mbi disa indikatorë të funksionimit të KUB.
Pyetjes mbi plotësimin e pritshmërive të personelit akademik, rreth 72 % mendojnë se KUB i ka
plotësuar ato.
Një kategori pyetjesh janë orientuar në vlerësimin e veprimtarisë së organeve kolegjiale,
autoriteteve drejtuese të kolegjit si dhe aktivitetin apo veprimtaritë e njësive/strukturave
administrative të institucionit, krahasuar me pritshmëritë që ata kanë.

Në përfundim, personelit akademik i është kërkuar të vlerësojë maksimalisht një nga treguesit
kryesorë në të cilin institucioni performon më mirë dhe një tregues që duhet të përmirësohet nga
ana e institucionit.

Gjithashtu, personelit akademik i kërkohet të shprehë në mënyrë të lirë, mendimin në lidhje me
aspekte të tjera që konsiderohen të rëndësishëm dhe që nuk kanë qenë objekti pyetësorit apo
janë prekur pjesërisht prej tij. 

Stafi i IQE ka analizuar në total 140 komente në total ku janë dhënë mendime të ndryshme në
lidhje me vlerësimet që kanë patur apo tregues që kanë nevojë për përmirësim.

Shumë
72.7%

Mjaftueshëm
21.8%

Pa përgjigje
5.4%

VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM

FAQE 21:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK

A i ka plotësuar KUB pritshmëritë tuaja?



FAQE 22:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK

Rezultatet e përgjigjeve të dhëna ndaj kërkesës për të dhënë vlerësim për veprimtarinë e
strukturave të brendhshme të institucionit, tregojnë se në përgjithësi personeli akademik
vlerëson mjaft pozitivisht (me rreth 71 %) punën e tyre veçanërisht punën e rektorit
deknaëve dhe drejtuesëve të departamenteve.
 
Aktiviteti i organeve kolegjiale të institucionit vlerësohet maksimalisht nga 60 % e stafit
ndërsa aktiviteti i strukturave administrative vlerësohet maksimalisht nga 61% e stafit
akademik.



ÇFARË VLERËSONI
MAKSIMALISHT NË KUB?

liria akademike 

korrektësinë në respektimin e kontratës së punës

dhe marrëdhënieve financiare

fryma konstruktive dhe mjedisi e punës ,

respektimin e të drejtave

bashkëpunimin midis kolegëve dhe drejtuesëve ,

infrastruktura dhe mjediset e punës 

mbështetja ndaj stafit për zhvillimin në karrierë

ÇFARË MENDONI  SE  DUHET TË
PËRMIRËSOHET?

të ketë më shumë programe Erasmus ,

nevoja për një kampus universitar të centralizuar

hapja e programit të turizmit

zbatimi i politikave për përthithjen e studentëve me

rezultate të larta nga matura shtetërore

A KA NDONJË ÇËSHTJE
TJETËR E  CILA NUK ËSHTË
TRAJTUAR PËR TË  CILËN JU
DONI  TË  SHPREHNI  MENDIMIN
TUAJ?

nuk është prekur në pyetësor realizimi i praktikave

profesionale , 

të kishte disa pyetje më shumë për studentët

FAQE 23:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK



Vlerësimi i përgjithshëm nga ana e personelit
akademik për institucionin dhe tregues të
performancës së tij, janë të rëndësishëm dhe
duhet të zhvillohen periodikisht. 
Bazuar në informacionin e marrë nga NJSBC,
rezulton se këto procese kryhen vazhdimisht
minimalisht 2 herë gjatë vitit akademik ose në
periudha të veçanta vlerësimi apo auditimi të
institucionit. 
Gjithashtu, përfaqësues të NJSBC, deklaruan
se përveç analizës së gjetjeve, vazhdimisht
hartohen politika përmirësimi dhe plane
konkrete të përmirësimit të problematikave të
evidentuara. IQE nuk ka patur në objekt gjatë
këtij pyetësori vlerësimin se si mekanizmat e
sigurimit të cilësisë në institucion janë
produktivë, por ka qenë kryesisht në vlerësimin
e disa tregueseve të performancës
institucionale bazuar në mendimin e personelit
akademik.
Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies apo
indikatorëve të tjerë në institucionet e arsimit
të 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 performancën e përgjithshme të
institucionit.
Në tërësi, pavarësisht specifikave të
përmendura në lidhje me pandeminë Covid 19,
zhvillimin e mësimdhënies, aktiviteti personelit
akademik, funksionimi i organeve drejtuese të
Kolegjit Universitar të Biznesit etj, rezultojnë se
zhvillohen në përputhje me standardet e
sigurimit të cilësisë dhe institucioni tregon
vëmendje ti përmirësojë ato vazhdimisht.
Konkretisht, referuar standardeve të cilësisë
për akreditimin institucional,në drejtimet
kryesore në të cilat është fokusuar ky
pyetësor, ato janë adresuar nga ana e
institucionit: 

Në fushën e 1 “Organizimi dhe menaxhimi i
institucionit”, standardet janë të reflektuara në
pyetjet e seksionit E dhe në disa pyetje të
seksioneve të tjera

Në fushën 2, “Burimet”, në të cilën përfshihen
disa standarde që lidhen me infrastrukturë,
logjistikë, mbështetjen e personelit akademik,
zbatimi i kontratës dhe kodit të punës, janë
përfshirë disa pyetje të këtij pyetësori,
përkatësisht seksionet B, D, E etj. 

KONKLUZIONE DHE

PËRFUNDIME
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Sikundër është analizuar më parë, institucioni
është angazhuar maksimalisht në përballimin
e situatës së krijuar dhe rezulton se masat e
marra në përgatitjen menjëherë të
infrastrukturës për mësimdhënien online dhe
logjistikës për personelin akademik kanë qenë
në kohë dhe efiçente. KUB ka vënë në
dispozicion të procesit mësimor një platformë
të dedikuar për zhvillimin e një procesi normal
mësimi, e vlerësuar edhe nga studentët. 
Ndërkohë asistenca, mbështetja për
personelin akademik nga ana e institucionit
nuk mungon. Lidhur me kurrikulën, programet
rezulton se përditësohen në mënyrë të rregullt
nga ana e personelit akademik.
Vlerësimi i performancës së personelit
akademik në këtë pyetësor është bazuar në
deklarimet e stafit në lidhje me disa veprimtari
që ata zhvillojnë gjatë vitit akademik.
Shpërndarja e ngarkesës rezulton në përputhje
me udhëzimin e MASR, ka aktivitet në fushën e
fushën e kërkimit shkencor ku janë deklaruar
artikuj dhe referime brenda dhe jashtë vendit.
Vërehet një angazhim më i ulët i personelit në
projekte dhe programe mobilititeti të cilat në
këtë periudhë janë ndikuar globalisht. 
Për personeli akademik, procesi mësimor i
zhvilluar online, mbart më shumë
problematika sesa evidentojnë studentët.
Përgjithësisht ata vlerësojnë se është bërë
maksimumi përsa i përket mësimdhënies
online por nuk është i njëjtë interesi, angazhimi
ndërveprimi etj i studentëve sikundër këto
procese zhvillohen në auditorë. 
Në vlerësimin e përgjithshëm për institucionin,
veprimtarinë e organeve kolegjiale dhe
autoriteteve drejtuese, opinioni i personelit
akademik rezulton të jetë mjaft pozitiv.  

Ndërkohë në rastet kur janë evidentuar
vlerësime në nivel më të ulët, impakti i tyre
duhet të analizohet nga ana e institucionit për
të identifikuar realisht çështjet e ngritura në
mënyrë që ato të adresohen dhe të gjenden
zgjidhjet në kohën më të shpejt të mundshme.
Në përfundim të kësaj analize, në hartimin e
pyetjeve IQE ka patur në konsideratë marrjen e
informacionit për vlerësimin proceseve të
ndryshme në funksion të mësimdhënies,
vlerësimit të perfomancës së personelit
akademik dhe institucionit në tërësi, të
vlerësuara përkundrejt standardeve dhe
kritereve të cilësisë. 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.
Në kontekstin e performancës së
përgjithshme të institucionit, në vijim, janë
përmbledhur gjetjet dhe konstatimet nga ky
pyetësor të cilat japin një panoramë të qartë
tregueseve të vlerësuar pozitivisht nga
personeli akademik si dhe tregues të veçantë
për të cilët stafi mendon se duhet të
ndryshojnë apo përmirësohen. 
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TREGUESIT  NË TË  CILËT
INSTITUCIONI  PERFORMON
MIRË

Ndarja e drejtë e veprimtarive akademike në mësimdhënie ,

kërkim , angazhim administrativ dhe kontribute të tjera

(analiza e aktiviteti akademik)

Angazhim i personelit akademik në artikuj shkencorë ,

botime dhe referime , brenda dhe jashtë vendit , përpjekjet e

bëra nga institucioni për garantimin e infrastrukturës më të

mirë të mundshme për mësimdhënien online . (analiza e

aktivitetit akademik)

Liria akademike , fryma konstruktive , bashkëpunimi midis

kolegëve e drejtuesëve dhe mjedis komod pune , (vlerësimi i

performancës së përgjithshme të institucionit)

Zbatimi i marrëdhënieve kontraktuale , mbështetja ndaj

stafit , korrektësinë në pagesa , respektimin e të drejtave

(analiza e rezultateve të pyetësorit)

Infrastrukturë dhe logjistikë të mjaftueshme dhe cilësore në

mjediset e punës (analiza e rezultateve të pyetësorit)

Përkushtimi i personelit akademik në përmbushjen e

detyrimeve akademike , mbështetja ndaj studentëve për

zgjidhjen e problematikave që ata hasin gjatë mësimdhënies

online etj (rezultatet e pyetësorit të studentëve)

Mbështetja nga ana e institucionit për ecurinë në karrierë ,

vënia në dispozicion të stafit të infrastrukturës dhe mjediset

së kolegjit etj , në funksion të personelit akademik . (analiza e

rezultateve të pyetësorit)
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TREGUESIT  TË  CILËT  DUHET
TË ADRESOHEN NGA ANA
E INSTITUCIONIT  

Zhvillimi i mekanizmave nxitës të personelit akademik për

pjesëmarrjen e tyre në programe mobiliteti në institucione

jashtë vendit dhe aplikimi ose partneriteti në projekte të

ndryshme (analiza e rezultateve të aktiviteti akademik)

Përmirësimi i mëtejshëm i infrastrukturës dhe përqëndrimi i

njësive kryesore të institucionit në një kampus të vetëm

(propozime nga stafi)

Orientimi drejt përthithjes së studentëve të rinj me rezultate

të larta në prurje për rritjen e nivelit dhe konkukrencës midis

studentëve .(propozime nga stafi)

Vlerësim i plotë i veprimtarive mësimore të zhvilluara gjatë

pandemisë dhe evidentimi i nevojave për plotësime në

lëndë/module të caktuara (analiza e rezultateve të

mësimdhënies para dhe gjatë pandemisë)

Më shumë politika mbështetëse dhe stimuj financiarë ndaj

personelit akademik që rezulton me performancë të mirë

gjatë vlerësimeve të kryera nga institucioni apo njësitë

respektive (analiza e rezultateve të personelit akademik)
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FAQE 28:  IQE -  REZULTATET E PYETËSORIT TË PERSONELIT AKADEMIK

Treguesit e mësipërm, shprehin në mënyrë të përmbledhur, sistuatën aktuale të
institucionit, parë nga këndvështrimi i personelit akademik për vitin akademik 2020-
2021.  
Në materialin e detajuar të vënë në dispozicion të institucionit, mund të evidentohen
edhe çështje të tjera të ngritura nga personeli akademik të cilat duhet të analizohen dhe
vlerësohen nga institucioni. 
KUB duhet të marrë në konsideratë këto vlerësime dhe të adresohen në mënyrë që të
jepet zgjidhje kur ato konsiderohen të arsyeshme. Hulumtumi i plotë i informacionit të
vënë në dispozicion, do të ndihmojnë në gjetjen e zgjidhjes për ato çështje të cilat duhet
të adresohen 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 bazë, të informojë dhe të
diskutojë me personelin akademik gjetjet dhe rezultatet e këtij pyetësori.

Në përmbylllje të këtij raporti, dëshirojmë të ritheksojmë rëndësinë që kanë procese të
tilla të marrjes së mendimit dhe vlerësimit për institucionin nga aktorët përbërës të tij,
pasi konsolidojnë kulturën e të shprehurit dhe ndihmojnë njëkohësisht vetë institucionin
të vetëkorigjohet e të përmirësohet vazhdimisht.

Falenderim të veçantë dhe suksese personelit akademik të
Kolegjit Universitar të Biznesit!
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