
 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 1 nga 122 
 

 

SHTOJCA nr.4 

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE 

Tabela e Përmbajtjes 
1. Programi i Studimit Bachelor në Biologji ............................................................................................. 4 

1.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ................................................................................................. 4 

1.b Analiza e të dhënave ............................................................................................................................ 5 

I.Seksioni i Parë: ...................................................................................................................................... 6 

II. Seksioni i dytë ...................................................................................................................................... 7 

2. Programi i Studimit Bachelor në Kimi   . ............................................................................................. 25 

2.a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. .............................................................................................. 25 

2.b Analiza e të dhënave .......................................................................................................................... 26 

I. Seksioni i dytë .................................................................................................................................... 26 

II.  Seksioni i dytë…………………………………………………………………………………………….................................30 

3. Programi i Studimit Bachelor në Fizikë ............................................................................................... 45 

3.a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. .............................................................................................. 45 

3.b Analiza e të dhënave .......................................................................................................................... 46 

I. Seksioni i Parë……………………………………………………………………………………………………………………………….46 

II. Seksioni i dytë .................................................................................................................................. 229 

4. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë - Financë ................................................................... 271 

4.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ............................................................................................. 271 

I. Seksioni i Parë ................................................................................................................................. 272 

II. Seksioni i dytë .................................................................................................................................. 294 

5. Programi i Studimit Bachelor në Informatike .................................................................................... 346 

5 a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ............................................................................................ 346 

5.b Analiza e të dhënave ........................................................................................................................ 347 

 I. Seksioni i Parë……………………………………………………………………………………….78 

II. Seksioni i dytë .................................................................................................................................. 362 

6. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike ....................................................................... 100 



 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 2 nga 122 
 

6.a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor ............................................................................................. 100 

6.b Analiza e të dhënave .................................................................................................................... 42101 

I. Seksioni i Parë……………………………………………………………………………………………………………………………..102 

II. Seksioni i dytë .................................................................................................................................. 446 

7. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike ...................................................................... 504 

7.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ............................................................................................. 504 

7.b Analiza e të dhënave ........................................................................................................................ 505 

I. Seksioni i Parë……………………………………………………………………………………………………………………………. 125 

II. Seksioni i dytë .................................................................................................................................. 129 

8. Programi i Studimit Bachelor në Inxhineri Navale……………………………………………………..…144 

8.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ............................................................................................. 574 

8.b Analiza e të dhënave ........................................................................................................................ 585 

I. Seksioni i Parë: ................................................................................................................................ 585 

II. Seksioni i dytë .................................................................................................................................. 609 

9. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë .................................................................................... 665 

9.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ............................................................................................. 665 

9.b Analiza e të dhënave ........................................................................................................................ 666 

I. Seksioni i Parë………………………………………………………………………………………………………………………….….166 

II.Seksioni i dytë ................................................................................................................................ 6870 

10.Programi i Studimit Bachelor në Navigacion ................................................................................... 746 

10.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ........................................................................................... 746 

10.b Analiza e të dhënave ...................................................................................................................... 748 

I. Seksioni i Parë……………………………………………………………………………………………………………………..………188 

II. Seksioni i dytë ............................................................................................................................... 7691 

11.Programi i Studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike ................................................................. 817 

11.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ........................................................................................... 817 

11.b Analiza e të dhënave ...................................................................................................................... 828 

I. Seksioni i Parë : ............................................................................................................................... 828 

II. Seksioni i dytë ................................................................................................................................ 8312 

12.Programi i Studimit Bachelor në Teknologji Informacioni .............................................................. 898 



 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 3 nga 122 
 

12.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. ........................................................................................... 898 

12.b Analiza e të dhënave ...................................................................................................................... 899 

I. Seksioni i Parë ................................................................................................................................. 909 

II. Seksioni i dytë ................................................................................................................................ 9133 

13. REKOMANDIME ........................................................................................................................... 979 

1.Programi i Studimit Bachelor në Biologji .......................................................................................... 979 

2.Programi i Studimit Bachelor neKimi………………………………………………………………..252 

3.Programi i Studimit Bachelor në Fizikë………………………………………………………………        

1013 

4.Programi i Studimit Bachelor në Matematikë - Financë .................................................................. 1024 

5.Programi i Studimit Bachelor në Informatike .................................................................................. 1045 

6.Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike ...................................................................... 1068 

7.Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike. .................................................................. 10960 

8.Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Navale ......................................................................... 1124 

9.Programi i Studimit Bachelor në Matematikë .................................................................................. 1146 

10.Programi i Studimit Bachelor në Navigacion ................................................................................... 116 

11.Programi i Studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike ................................................................. 118 

12.Programi i Studimit Bachelor në Teknologji Informacion ............................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 4 nga 122 
 

1. Programi i Studimit Bachelor në Biologji   

1.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Biologji në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë 

vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit 

UVMS-së, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 57 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.1  

1.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pyetësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti. 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit “Bachelor në Biologji” është si vijon: për  

75.3% të studentëve shumë e mirë, për 19.2 % e mirë, për 4.6%  mesatare,  për 0.2% e 

keqe si dhe për 0.7% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

mesatares aritmerike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

                                                           
1 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 82% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13% e cilësonin si të mirë, si 

dhe për 5% vlerësimi ishtë mesatar. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 72.4% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21% e cilësonin si të mirë, 5.9% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe për 0.7% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 
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I. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 62.6% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 30.6% ishin Dakort, 4.4% nuk ishin Dakort,  si dhe 2.3% nuk ishin aspak dakort,2 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 3: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 75% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 18.5% e studentëve ishin Dakort, 5.5% e studentëve Nuk ishin Dakort 

si dhe 1% nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

                                                           
2 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 61.2% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 33.2% ishin Dakort, 4.8% S’janë Dakort, si dhe 0.8% e studentëve nuk ishin 

Aspak Dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 5: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  36.8% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 26.6% ishin Dakort, 30.5% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 4.1% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 2% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e 

leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  45% e 

studentëve ishin Totalisht Dakort, 41.8% ishin Dakort, 9.9% Nuk ishin Dakort, 1.4% Nuk 

Ishin Aspak Dakort si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm.3 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  30.5% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 22.8% ishin Dakort, 41.1% Nuk ishin Dakort, 3.2% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1.9% e cilësonin të Parëndësishëm.4Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
3 Marzhi I gabimit: 0.001 
4 Marzhi igabimit: 0.005 
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 65.2% ishin Totalisht Dakort, 29% ishin Dakort, 4.4% 

nuk ishin dakort si dhe 1.4% e studentëve  nuk ishite aspak dakort. Me paraqitje grafike si 

më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Biologji  është si më 

poshtë vijon: 45.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 34.7% ishin Dakort, 16.9% Nuk 

ishin Dakort, 1.4% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1.5% e cilësonin të 

Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 57.3% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 32.2% ishin Dakort, 8.3% 

nuk ishin dakort, 0.8% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.4% e studentëve nuk e cilësonin si 

të parëndësishëm.  Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 
 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon: 56.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 36.2% 

ishin Dakort, 7% Nuk ishin Dakort, 0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.1% e 

studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Biologji është si më poshtë vijon: 21.5% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 5.8% ishin Dakort, 43.7% nuk ishin dakort, 26.2% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 2.7% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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2. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË KIMI 

2.a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor në Kimi në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit 

akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit 

UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 83% e studentëve që kanë ndjekur kurset respective5.  

2.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

                                                           
5 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti. 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Kimi është si vijon: për  

86.3% të studentëve shumë e mirë, për 12.6 % e mirë, për 0.5%  mesatare, si dhe për 

0.5% ishte shumë e keqe.6 Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmerike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 14: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 83.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.4% e cilësonin si të mirë, 

për 0.3% vlerësimi ishtë mesatar, 0.3% të keqe si dhe për 0.3% shumë i keq. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 

                                                           
6Marzhi I gabimit: 0.0001 
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Grafiku 15: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 83.2% e 

studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 16.8% e cilësonin si të mirë. Për më tepër 

grafiku: 

 

 
Grafiku 16: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 76.6% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 20.9% ishin Dakort, 0.7% nuk ishin Dakort si dhe 1.8% e studentëve nuk ishin 

aspak dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 17: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 
 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 74.6% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 22.2% e studentëve ishin Dakort, 1.2% e studentëve Nuk ishin Dakort 

si dhe 2% e studentëve nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 18: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 73.9% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 22.6% ishin Dakort, 2% S’janë Dakort, si dhe 1.5% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort.Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 19: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  42.9% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 23.4% ishin Dakort, 15.8% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 15.5% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 2.4% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 20: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  61.2% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 25.5% ishin Dakort, 2.9% Nuk ishin Dakort, 3.6% 

Nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 6.7% e cilësonin të parëndësishëm.7 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
7Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 21: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  43.4% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 28.7% ishin Dakort, 13% Nuk ishin Dakort, 13.2% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1.7% e cilësonin të Parëndësishëm. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 22: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 76.1% ishin Totalisht Dakort, 20.8% ishin Dakort, 

1.6% nuk ishin dakort si dhe vetëm 1.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.6%. Me 

paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 23: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

” 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Kimi  është si më poshtë 

vijon: 61.6% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 23% ishin Dakort, 6% Nuk ishin 

Dakort, 2.6% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 7% e cilësonin të 

Parëndësishëm. 8Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 24: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst”, mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 62% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 29% ishin Dakort, 5% nuk 

ishin dakort, 3% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1% e studentëve nuk e cilësonin si të 

parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

                                                           
8Marzhi I gabimit: 0.002 
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Grafiku 25: A jeni dakort me qëndrimi :“Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 
 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon: 75.7% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 20.4% 

ishin Dakort, 1.4% Nuk ishin Dakort, 1.5% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 

1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 26: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Kimi  është si më poshtë vijon: 12.9% e 

studentëve ishin Totalisht Dakort, 3.2% ishin Dakort, 22.6% nuk ishin dakort, 51.6% nuk 

ishin aspak dakort si dhe 9.7% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 27: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 

3. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË FIZIKË   

3 .a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor në Fizikë në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit 

akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit 

UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 86% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive9.  

3.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

                                                           
9 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti. 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, 100% e studentëve e kanë vlerësuar si Shumë të mirë. Të 

dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike të vlerësimit për cdo 

pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 28: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogut të leksionit : 100% e studentëve që kanë plotësuar pyetësorin e cilësonin si 

shumë të mirë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 
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Grafiku 29: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

3. 100% e studentëve e vlerësonin mësimin në përgjithësi si shumë të mirë. Për më tepër 

grafiku: 

 

 
Grafiku 30: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” 100 % e studentëve ishin totalisht dakort, për 

më tepër grafiku që vijon:  
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Grafiku 31: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 
 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, 100 e studentëve që kanë plotësuar 

pyetësorin janë dakort.  

 
3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë”, 100% e studentëve ishin Totalisht dakort. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 32: A ishte i qartë Pedagogu? 
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4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  19.5% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 11.1% ishin Dakort, 63.9% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 5.5% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 4.2% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 33: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”,100 % e studentëve 

që kanë plotësuar pyetësorin janë Totalisht Dakort: 

 
Grafiku 34: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  36.1% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 36.1% ishin Dakort si dhe  27.8% Nuk ishin Dakort, 

Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 35: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, ishin Totalisht Dakort 100%  e 

studentëveqë kanë plotësuar pyetësorin:  

 
Grafiku 36: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, 100% e studentëve 

pjesëmarrës në pyetësor ishin Totalisht Dakort:  
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Grafiku 37: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 94.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 5.5% ishin Dakort. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 38: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante”100 % e studentëve pjesëmarrës në 

studim ishin totalisht dakort:  
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Grafiku 39: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Fizikë është si më poshtë vijon: 19.5% e 

studentëve ishin Totalisht Dakort, 19.5% nuk ishin dakort, si dhe 61% nuk ishin aspak 

dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 40: A jeni dakort me qëndri 

4. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË MATEMATIKË - FINANCË  

4.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Matematikë-Financë në Fakultetin e Shkencave 

Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësorëve e shprehur në përqindje është 86% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  
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1. Përmbajtjes së Leksionit. Në programin e studimit Bachelor në Matematikë - Financë 

100% e studentëve e kanë vlerësuar si shumë të mire përmbajtjen e leksionit. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 41: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 96.4% e studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 3.6% e cilësonin si të 

mirë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 42: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. 100% e studentëve që kanë plotësuar pyetësorin e cilësonin si 

shumë të mirë. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku 43: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

I. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 91.7% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort dhe 8.3% ishin Dakor, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 44: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht 96.4% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort si dhe 3.6% e studentëve ishin Dakort. Të dhënat e mësipërme janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 45: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 77.4% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort si dhe 22.6% ishin Dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 46: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  77.4% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 17.9% si dhe 4.7% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e leksionit. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 47: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 
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5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  63.1% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 8.3% ishin Dakort, 14.3% nuk ishin aspak dakort si 

dhe 14.3% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

 
Grafiku 48: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  50% e 

studentëve ishin Totalisht Dakort, 8.3% ishin Dakort, 4.7% Nuk ishin Dakort, si dhe 37% 

e cilësonin të Parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 49: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, 100% e studentëve ishin totalisht 

Dakort.  
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Grafiku 50: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 59.5% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 3.5% ishin Dakort, si dhe 37% e cilësonin të Parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 51: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst”, mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 45.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 13.11% ishin Dakort, si dhe 

41.7% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut: 



 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 33 nga 122 
 

 

Grafiku 52: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 
 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 95. 2% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort si dhe 4.8 % ishin Dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 53: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve është si më poshtë vijon: 35.7% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 8.3% 

ishin Dakort, 14.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 41.7% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 54: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

  

 

 

 

 

5. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË INFORMATIKE  

5.a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor në Informatikë në Fakultetin e Shkencave Teknike 

gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur 

në përqindje është 54% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive10.  

5. b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

                                                           
10 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti. 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Informatikë  është si vijon: për  

77.1% të studentëve shumë e mirë, për 15.1% e mirë, për 6.5% mesatare, për 0.9% e keqe 

si dhe për 0.4% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmetike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 55: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 78.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 11.1% e cilësonin si të mirë, 

për 9.6% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.3% I keq si dhe për 0.4% shumë i keq11. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

                                                           
11 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 56: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 77% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.6% e cilësonin si të mirë, 6.6% e studentëve e 

cilësonin mesatare si dhe për 0.8% e keqe. Për më tepër grafiku: 

 

 
Grafiku 57: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

Vlerësimi për secilin pedagogë është i pasqyruar në tabelën që vijon, sëbashku me lëndën 

Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 64.7% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 27.6% ishin Dakort, 4.9% nuk ishin Dakort,  0.4% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

2.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 58: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 64.9% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 29% e studentëve ishin Dakort, 2.2% e studentëve Nuk ishin Dakort, 

3.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme12. 

Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 59: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 63.2% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 25.8% ishin Dakort, 6.4% S’janë Dakort, 3.7% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort si dhe 0.9% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.13 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

                                                           
12 Marzhi I gabimit: 0.001 
13 Marzhi i gabimit: 0.001 
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4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  15.3% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 25.9% ishin Dakort, 41.2% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 15.5% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 2.1% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 60: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  36.1% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 33.4% ishin Dakort, 8.8% Nuk ishin Dakort, 7.3% 

Nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 14.2% e cilësonin të parëndësishëm.14 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
14 Marzhi I gabimit: 0.002 
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Grafiku 61: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  18.1% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 29.6% ishin Dakort, 31.5% Nuk ishin Dakort, 12.7% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 8.1% e cilësonin të Parëndësishëm. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 62: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 66.8% ishin Totalisht Dakort, 21.7% ishin Dakort, 

7.3% nuk ishin dakort, 3.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.1% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 63: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Informatikë është si më 

poshtë vijon: 30.8% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 36.9% ishin Dakort, 5.7% Nuk 

ishin Dakort, 3.3% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 23.3% e cilësonin të 

Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 64: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 40.9% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 31.7% ishin Dakort, 4.7% 

nuk ishin dakort, 7.6% nuk ishin aspak dakort, si dhe 15.1% e studentëve nuk e cilësonin 

si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 
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Grafiku 65: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira 

në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon: 65.1% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 21.8% 

ishin Dakort, 5.5% Nuk ishin Dakort, 3.3% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 

4.3% nuk e cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 66: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Informatikë  është si më poshtë vijon: 

9.4% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 8.3% ishin Dakort, 34.3% nuk ishin dakort, 

35.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 12.2% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm15. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
15 Marzhi I gabimit 0.001  
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Grafiku 67: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

6. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRIKE 

6.a  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor 

Në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike në Fakultetin e Shkencave 

Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 48 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive16.  

6.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti. 

                                                           
16 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike është si 

vijon: për  75.7% të studentëve shumë e mirë, për 20.3 % e mirë, për 2.3%%  mesatare, si 

dhe për 1.7% ishte shumë e keqe17. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmerike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 68: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 73.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.6% e cilësonin si të mirë, 

për 3.2% vlerësimi ishtë mesatar, 0.5% si të keqe si dhe për 0.7% i keq18. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 69: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

                                                           
17 Marzhi I gabimit: 0.031 
18 Marzhi I gabimit: 0.061 
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3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 79% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.8% e cilësonin si të mirë, 1.4% e studentëve e 

cilësonin mesatare, për 0.7% të studentëve ishte e keqe si dhe për 1.1% shumë e keqe. Për 

më tepër grafiku: 

 

 
 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 79% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 17.8% ishin Dakort, 1.4% nuk ishin Dakort,  0.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,19 të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 70: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 
 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 59.5% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 36.2% e studentëve ishin Dakort,  3% e studentëve Nuk ishin Dakort, 

0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.8% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
19 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 71: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 65.7% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 27.9% ishin Dakort, 5.2% S’janë Dakort, 0.6% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort , po ashtu 0.6% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

 
Grafiku 72: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  43% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 17% ishin Dakort, 32% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 6.9% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit. 20Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
20 Marzhi I gabimit: 0.007 
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Grafiku 73: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  56.4% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 31.2% ishin Dakort, 7.6% Nuk ishin Dakort, 2.4% 

Nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 2% e cilësonin të parëndësishëm.21 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 74: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  40% e 

studentëve ishin Totalisht Dakort, 24% ishin Dakort, 24.7% Nuk ishin Dakort, 8.7% nuk 

ishin Aspak Dakort si dhe 1.7 % e cilësonin të Parëndësishëm.22 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
21 Marzhi I gabimit: 0.001 
22 Marzhi I gabimit: 0.009 
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Grafiku 75: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 76.4% ishin Totalisht Dakort, 18.6% ishin 

Dakort,2.3% nuk ishin dakort, 1.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 3% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm. 23Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 76: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike është 

si më poshtë vijon: 56.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 31.5% ishin Dakort, 6.2% 

                                                           
23 Marzhi I gabimit: 0.021 
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Nuk ishin Dakort, 1.6% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1.9% e cilësonin të 

Parëndësishëm. 24Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 77: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 52.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 39.6% ishin Dakort, 5.6% 

nuk ishin dakort, 1.6% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.7% e studentëve nuk e cilësonin si 

të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 78: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 
 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon: 65% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 29% 

ishin Dakort, 3.5% Nuk ishin Dakort, 1.8 nuk ishin aspak dakort si dhe 2% e studentëve 

nuk e cilësonin si të rëndësishme.25 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
24 Marzhi I gabimit: 0.023 
25 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 79: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve është si më poshtë vijon: 31.9% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 12.6% 

ishin Dakort, 25.3% nuk ishin dakort, 22.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 8% e 

studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 80: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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7. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË INXHINIERI MEKANIKE  

7.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike në Fakultetin e Shkencave 

Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 71 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive26.  

7.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti.  

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve  që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike është si 

vijon: për  75.7% të studentëve shumë e mirë, për 20.3 % e mirë, për 2.3%%  mesatare, si 

                                                           
26 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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dhe për 1.7% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmerike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 81: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 74.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 20.8% e cilësonin si të mirë, 

për 3.7% vlerësimi ishtë mesatar, si dhe për 0.7% i keq. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 82: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 71.9% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 23% e cilësonin si të mirë, 4.8% e studentëve e 

cilësonin mesatare, për 0.2% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.1% shumë e keqe. Për 

më tepër grafiku: 
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Grafiku 83: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 66.2% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 21.1% ishin Dakort, 8.2% nuk ishin Dakort,  1.1% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

2.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 84: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 
 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 68.2% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 22.1% e studentëve ishin Dakort, 6.6% e studentëve Nuk ishin Dakort, 

0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 85: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 64% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 26.5% ishin Dakort, 7.3% S’janë Dakort, 0.7% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort si dhe 1.6% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.27 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

 
Grafiku 86: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  43% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 23% ishin Dakort, 18.5% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 11.3% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 4.2% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
27 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 87: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  56.4% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 30.2% ishin Dakort, 9.7% Nuk ishin Dakort, 2.2% 

Nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 1.6% e cilësonin të parëndësishëm.28 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 88: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  43.5% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 26.9% ishin Dakort, 19.3% Nuk ishin Dakort, 7.7% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 2.6% e cilësonin të Parëndësishëm. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
28 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 89: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 71.3% ishin Totalisht Dakort, 21.4% ishin Dakort, 

5.3% nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.6% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 90: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike është 

si më poshtë vijon: 55.1% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 25.9% ishin Dakort, 

13.2% Nuk ishin Dakort, 2.3% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 3.5% e 

cilësonin të Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  



 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 56 nga 122 
 

 
Grafiku 91: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 55.3% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 27.9% ishin Dakort, 6.7% 

nuk ishin dakort, 6.3% nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.9% e studentëve nuk e cilësonin si 

të parëndësishëm29. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 92: A jeni dakort me qëndrimi: “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon:63.3% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 27.5% 

ishin Dakort, 7.2% Nuk ishin Dakort, si dhe 2% e studentëve nuk e cilësonin si të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
29 Marzhi I gabimit 0.001 
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Grafiku 93: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike është si më poshtë 

vijon: 33.6% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 9.5% ishin Dakort, 29.2% nuk ishin 

dakort, 20.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.1% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 94: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

8. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË INXHINIERI NAVALE  

8.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Navale në Fakultetin e Shkencave 

Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 
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gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 71 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive30. 

” 

  

8.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur. Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura 

janë specifike për secilën lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur 

studentët në raportin përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden 

bashkëlidhur). Përgjigjet e hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e 

rekomandimeve përkatëse ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen 

rezultatet e pyetjeve të mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar 

grafikisht mesatarja aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e 

përgjigjeve për secilën lëndë e shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të 

studentëve për secilën lëndë në veçanti.  

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve  që 

kanë plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Navale është 

si vijon: për  79% të studentëve shumë e mirë, për 16.1% e mirë, për 1.6%  mesatare, për 

0.3% e keqe, si dhe për 1.7% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar 

prej mesatares aritmerike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm:  

 

                                                           
30 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së 
studentëve në çdo lëndëi. 
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2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 75.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.7% e cilësonin si të mirë, 

për 1.9% vlerësimi ishtë mesatar, për 1.6% i keq si dhe për 1.7 % të studentëve shumë i 

keq. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 95: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 78.5% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18% e cilësonin si të mirë, 1.6% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe për 1.9% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku 96: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 74.4% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 14.1% ishin Dakort, 4.6% nuk ishin Dakort,  2.3% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

4.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,31 të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 97: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 66.8% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 22.3% e studentëve ishin Dakort, 5.3% e studentëve Nuk ishin Dakort, 

0.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
31 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 98: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 61.7% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 27.4% ishin Dakort, 4.3% S’janë Dakort, 2% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort si dhe 4.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.32 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

 
Grafiku 99: A ishte i qartë Pedagogu? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  43% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 21% ishin Dakort, 15% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 14% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 8% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e 

leksionit. 33Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
32 Marzhi i gabimit: 0.001 
33 Marzhi I gabimit : 0.001 
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Grafiku 100: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

5739% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 20.2% ishin Dakort, 6.6% Nuk ishin Dakort, 

10.4% Nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 4.7% e cilësonin të parëndësishëm.34 Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 101: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  44.9% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 21.5% ishin Dakort, 19% Nuk ishin Dakort, 7.7% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 7% e cilësonin të Parëndësishëm.35 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
34 Marzhi I gabimit: 0.002 
35 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 102: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 71.5% ishin Totalisht Dakort, 16.2% ishin Dakort, 

5.7% nuk ishin dakort, 1.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.7% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 103: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Navale është si 

më poshtë vijon: 8.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 21.7% ishin Dakort, 8.6% 

Nuk ishin Dakort, 5.2% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 6.3% e cilësonin të 

Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 104: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 
 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 61.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 25.8% ishin Dakort, 3.3% 

nuk ishin dakort, 2.2% nuk ishin aspak dakort, si dhe 7.5% e studentëve nuk e cilësonin si 

të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 105: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri 

të papërfshira në tekst”? 
 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon:66.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 19.3% 

ishin Dakort, 6.2% Nuk ishin Dakort, 0.6 % nuk ishin Aspak Dakort si dhe 7.7% e 
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studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 

 
Grafiku 106: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Navale është si më poshtë 

vijon: 29.4% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 9.7% ishin Dakort, 15.2% nuk ishin 

dakort, 31% nuk ishin aspak dakort si dhe 14.7% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 107: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”   
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9. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË MATEMATIKË   

9.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Matematikë në Fakultetin e Shkencave Teknike 

gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur 

në përqindje është 48 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive  

 

9.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i 

janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti.  
 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Matematikë është si vijon: për  

78.3% të studentëve shumë e mirë, për 19.9 % e mirë, si dhe për 1.8 % mesatare. Të 

dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike të vlerësimit për cdo 

pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  
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Grafiku 108: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 78.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.2% e cilësonin si të mirë, 

për 1.4% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.1% i keq si dhe për 0.5% shumë e keqe. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

Grafiku 109: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 66.7% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 28.3% e cilësonin si të mire si dhe 5% e studentëve 

e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku 110: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II.Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 70.2% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 26.7% ishin Dakort, 2.9% nuk ishin Dakort,  si dhe 0.2% nuk ishin aspak dakort, 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 111: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 72% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 19.2% e studentëve ishin Dakort, 8.5% e studentëve Nuk ishin Dakort 

si dhe 0.3% nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  
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Grafiku 112: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 67.7% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 29.9% ishin Dakort, 2.3% S’janë Dakort, si dhe 0.17% e studentëve nuk ishin 

Aspak Dakort Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 113: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  33.8% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 16% ishin Dakort, 45% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 4.3% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 0.9% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 114: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  59% e 

studentëve ishin Totalisht Dakort, 33.9% ishin Dakort, 5.7% Nuk ishin Dakort, 1.1% Nuk 

Ishin Aspak Dakort si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 115: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  34.7% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 29.1% ishin Dakort, 32.2% Nuk ishin Dakort, 3% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1% e cilësonin të Parëndësishëm. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 116: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 68% ishin Totalisht Dakort, 30.1% ishin Dakort si dhe 

1.9% e studentëve nuk ishin dakort,. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 117: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 57.5% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 36% ishin Dakort, 5.5% Nuk ishin Dakort, 0.2% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort si dhe 0.8% e cilësonin të Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 118: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 55.1% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 41% ishin Dakort, 4.2% nuk 

ishin dakort 0.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1% e studentëve nuk e cilësonin si të 

parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 119: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri 

të papërfshira në tekst”? 

 
në tekst”? 

 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon: 58.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 32.4% 

ishin Dakort, 8.5% Nuk ishin Dakort, si dhe 2% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  



 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 73 nga 122 
 

 
Grafiku 120: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Matematikë është si më poshtë vijon: 

22.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 6.8% ishin Dakort, 42.1% nuk ishin dakort, 

27% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 121: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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10. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË NAVIGACION 

10.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Navigacion në Fakultetin e Shkencave Teknike 

gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur 

në përqindje është 63 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive36.  

10.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti.  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Navigacion është si vijon: për  

70.2% të studentëve shumë e mirë, për 28.2 % e mirë, për 0.3%  mesatare, për 0.2% e 

keqe si dhe për 1.1% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

mesatares aritmerike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

                                                           
36 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 74.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.5% e cilësonin si të mirë, 

për 6.3% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.5% e keqe si dhe për 0.2% i keq. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 

Grafiku 122: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 71.8% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21% e cilësonin si të mirë, 6.3% e studentëve e 

cilësonin mesatare, për 0.5% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.4% shumë e keqe. Për 

më tepër grafiku: 
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Grafiku 123: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 63.4% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 32% ishin Dakort, 3.4% nuk ishin Dakort,  0.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

        
Grafiku 124: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 
 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 63.5% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 33.5% e studentëve ishin Dakort, 1.7% e studentëve Nuk ishin Dakort, 

0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 125: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 67.3% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 23.6% ishin Dakort, 7.6% S’janë Dakort, si dhe 1% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort.37 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 126: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  31% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 28.7% ishin Dakort, 27.4% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 11.4% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 1.5% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
37 Marzhi i gabimit: 0.005 
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Grafiku 127: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  56.2% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 32.9% ishin Dakort, 6.8% Nuk ishin Dakort, 1% Nuk 

Ishin Aspak Dakort si dhe 3.1% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 128: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  26.1% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 25.4% ishin Dakort, 29.1% Nuk ishin Dakort, 18.3% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1% e cilësonin të Parëndësishëm.38 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
38 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 129: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 75.3% ishin Totalisht Dakort, 24.7% ishin Dakort, 

1.5% nuk ishin dakort, 1% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 130: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Navigacion është si më 

poshtë vijon: 49.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 39.5% ishin Dakort, 5.9% Nuk 

ishin Dakort, 2% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort si dhe 3.1% e cilësonin të 

Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 131: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 51.4% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 36.3% ishin Dakort, 10.1% 

nuk ishin dakort, 1.9% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.3% e studentëve nuk e cilësonin si 

të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 132: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri 

të papërfshira në tekst”? 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon: 65.1% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 30.4% 

ishin Dakort, 2.9% Nuk ishin Dakort, si 1.3% nuk ishin dakort si dhe 0.2% e studentëve 

nuk e cilësonin si të rëndësishme.39 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
39 Marzhi igabimit: 0.001 
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Grafiku 133: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve në 

programin e studimit Bachelor në Navigacion është si më poshtë vijon: 15.3% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 16.6% ishin Dakort, 28.3% nuk ishin dakort, 38.3% nuk ishin aspak dakort si 

dhe 1.5% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 134: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

11. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË SHKENCA KOMPJUTERIKE  

11.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike në Fakultetin e Shkencave 

Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 45 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive40.  

                                                           
40 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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11.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti.  

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve  që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike  është 

si vijon: për  78.5% të studentëve shumë e mirë, për 19.5% e mirë, për 0.3%  mesatare si 

dhe për 1.7% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmerike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 135: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 79.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.2% e cilësonin si të mirë, 
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për 1.3% vlerësimi ishtë mesatar, si dhe për 1.7% i keq. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm: 

 
Grafiku 136: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 78.3% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 20.1% e cilësonin si të mirë, 0.5% e studentëve e 

cilësonin mesatare, 0.7 e keqe si dhe për 0.4% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 

 
Grafiku 137: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 71.2% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 21.7% ishin Dakort, 6% nuk ishin Dakort,  si dhe 1.1% nuk ishin aspak dakort, të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 138: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 72.2% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 21.8% e studentëve ishin Dakort, 4.8% e studentëve Nuk ishin Dakort 

si dhe 0.7% nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

 
Grafiku 139: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 67% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 27.5% ishin Dakort, 4.7% S’janë Dakort, si dhe 07% e studentëve nuk ishin 

Aspak Dakort.41 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
41 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 140: A ishte i qartë Pedagogu? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 56.5% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 24.6% ishin Dakort, 10.9% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 7.3% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë 

e leksionit42. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 141: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  66.7% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 25.3% ishin Dakort, 6% Nuk ishin Dakort,  si dhe 

2.2% Nuk Ishin Aspak Dakort43. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
42 Marzhi I gabimit: 0.004 
43 Marzhi igabimit 0.002 
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Grafiku 142: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  

57.5% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 30.5% ishin Dakort, 7% Nuk ishin Dakort, 

3.8% nuk ishin Aspak Dakort si dhe 1.2% e cilësonin të Parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 143: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 74.7% ishin Totalisht Dakort, 22.1% ishin Dakort, 

2.8% nuk ishin dakort, si dhe 0.4% nuk ishin aspak dakort. Me paraqitje grafike si më 

poshtë vijon:  
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Grafiku 144: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 66.3% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 25.6% ishin Dakort, 4.9% Nuk ishin Dakort, si dhe 3.3% e studentëve nuk 

ishin Aspak Dakort.44 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 145: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është 

si më poshtë vijon: 65.6% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 25.4% ishin Dakort, 

3.8% nuk ishin dakort, 4% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.2% e studentëve nuk e 

cilësonin si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

                                                           
44 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 146: A jeni dakort me qëndrimi: “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 
 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 65.7% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 29.7% ishin Dakort, 4.2% Nuk ishin Dakort, si dhe 0.4% e studentëve nuk e 

cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 

 
Grafiku 147: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve është si më poshtë vijon: 50.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 

11.20% ishin Dakort, 13.3% nuk ishin dakort, 22.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 

3% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm.45 Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

                                                           
45 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 148: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

12. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË TEKNOLOGJI INFORMACIONI   

12.a Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor Teknologji Informacioni në Fakultetin e Shkencave 

Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 46 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive46.  

12.b Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

të UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur 

njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 

16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë 

parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të 

sugjeronin për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur.  

Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën 

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin 

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e 

hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse 

ose evidentimin e praktikave më të mira.  Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura 

të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e 

                                                           
46 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e 

shprehur në përqindje) si dhe tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën lëndë 

në veçanti.  

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Teknologji Infromacioni është 

si vijon: për  62% të studentëve shumë e mirë, për 23% e mirë, për 6%  mesatare, për 8% 

e keqe, si dhe për 1% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

mesatares aritmerike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 149: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

 

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 63.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21.5% e cilësonin si të mirë, 

për 6.3% vlerësimi ishtë mesatar, për 8% i keq si dhe për 0.5 % të studentëve shumë i 

keq. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 
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Grafiku 150: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

3. Mësimin në përgjithësi. Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi mesatarja aritmetike në 

përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 62% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22.1% e cilësonin si të mirë, 6.4% e studentëve e 

cilësonin mesatare, 8.9 e keqe si dhe për 0.6% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 

 
Grafiku 151: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 58% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 25% ishin Dakort, 5.5% nuk ishin Dakort, 9% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

2.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,47 të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 152: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 57.3% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 23.7% e studentëve ishin Dakort, 7.1% e studentëve Nuk ishin Dakort, 

                                                           
47 Marzhi I gabimit: 0.001 
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9.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 153: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 57% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 26% ishin Dakort, 6.5% S’janë Dakort, si dhe 9% e studentëve nuk ishin Aspak 

Dakort.48 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 154: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 39.7% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort, 20.8% ishin Dakort, 17.1% Nuk ishin Dakort me qëndrimin, 17.4% e 

studentëve nuk ishin Aspak Dakort, si dhe 5% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e 

leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
48 Marzhi i gabimit: 0.015 
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Grafiku 155: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  51.3% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 28.6% ishin Dakort, 8.5% Nuk ishin Dakort, 9.5% 

Nuk Ishin Aspak Dakort si dhe 2.1% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 156: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  41.1% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort, 19.2% ishin Dakort, 21.8% Nuk ishin Dakort, 15% 

nuk ishin Aspak Dakort si dhe 3% e cilësonin të Parëndësishëm.49 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
49 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 157: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të 

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 62.5% ishin Totalisht Dakort, 23% ishin Dakort, 5% 

nuk ishin dakort, 8% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.6% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm.50 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 158: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e 

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 48.1% e studentëve ishin Totalisht 

Dakort, 23.2% ishin Dakort, 15.1% Nuk ishin Dakort, 9% e studentëve nuk ishin Aspak 

                                                           
50 Marzhi igabimit: 0.001 
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Dakort si dhe 4.5% e cilësonin të Parëndësishëm51. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 159: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si 

më poshtë vijon: 50.1% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 28.2% ishin Dakort, 5.7% 

nuk ishin dakort, 11.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.3% e studentëve nuk e cilësonin 

si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 160: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri 

të papërfshira në tekst”? 
 

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve 

të studentëve është si më poshtë vijon:59.7% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 22.3% 

ishin Dakort, 6.8% Nuk ishin Dakort, 9 % nuk ishin Aspak Dakort si dhe 2.1% e 

                                                           
51 Marzhi I gabimit: 0.001 
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studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme52. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 

 
Grafiku 161: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Teknologji Informacioni është si më 

poshtë vijon: 30.8% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 13.5% ishin Dakort, 30.7% nuk 

ishin dakort, 18.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.2% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 162: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Marzhi I gabimit: 0.001 
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13. REKOMANDIME 

1. Programi i Studimit Bachelor në Biologji   

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të 

mira të tilla si si aftësitë mësimdhënëese të pedagogëve, organizimin e leksioneve në 

auditorë, infromacionin e marrë etj, (për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që hapura në 

vijim). Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevojë për 

përmirësim. Rekomandimet që sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe 

sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit si dhe në përqindjet e përgjigjeve 

kur identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të po të njëjtit 

program.  

- Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi  qëndrimin se: “Përmbajtja e lëndës 

ishte e vështirë”, ku në nivel program studimi 63.4% 53e studentëve ishin totalisht  dakort 

dhe dakort me qëndrimin, madje në disa prej lëndëve e tejkalonte vlerën  70% ( 74.17%, 

75.61%, 74.41%, 73.13% etj, (për më tepër referojuni tabelës nr. 8 të prohramit të 

studimit) si dhe disa komenteve të studentëve në pyetjet e hapura: “Mënyra e zhvillimit të 

mësimit duhet të bëhet më e thjeshtë dhe leksionet të kenë më pak përmbajtje” , 

“Leksionet duhet të thjeshtëzohen më shumë; “Duhet që pedagogu të jetë më i saktë në 

shënimet që jep dmth.  Të japi gjërat bazë që student ta ketë më të lehtë”, “Jam shumë i 

kënaqur nga shpjegimi i profesores së seminarit.”, “Të jepen fjalët kyc ku të bazohen 

student më mirë për të mësuar.” “Më pëlqeu përmbajtja e leksionit dhe nuk më pëlqeu 

libri që zgjodhëm për të studjuar lëndën.”, “Mësimi u zhvillua ashtu si duhej po lënda 

kishte volum”, sugjerojmë: se është i nevojshëm adaptimi i disa teknikave apo përdorimi 

i disa intrumentave prej pedagogëve respektiv, të cilat do të lehtësonin procesin e 

mësimnxënies. Gjithashtu rishikimin e literaturës së përdorur në disa prej lëndëve të këtij 

programi studimi duke i përditësuar me literaturë më koherente. 

Vlen për tu theksuar se në disa prej lëndëve të programit të studimit studentët vlerësojnë 

pikërisht këtë aftësi mësimdhënëse të pedagogëve, gjë e cila mund të konstatohet më së 

miri në disa prej komenteve:  “Mësimi në tërësi ishte i vështirë por interesant;”, “Lënda 

kishte volum por pedagogu e shpjegonte mirë;” “Më pëlqeu shumë pedagogu i lëndës 

                                                           
53 Shuma e mesatares aritmetike të përgjgijes Totalisht Dakort dhe Dakort.  
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sepse na shpjegon shumë qartë edhe na e bën lëndën më të thjeshtë për ta kuptuar dhe 

është gjithmonë i përgatitur”. 

- Për sa i përket Inkurajimit të dialogut/ dhe diskutimit në klasë në disa prej lëndëve 

përqindja e përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort ishte 

relativisht e lartë krahasuar me lëndët e tjera dhe mesataren aritmetike të programit të 

studimit, për po të njëjtën përgjigje, në vlera të tilla si: 33.33%; 20 %; 17.07 %; 14.29% ( 

në 5 prej 13 lëndëve të semestrit të parë, tabela nr.9). Referuar këtyre të dhënave 

sugjerojmë: adaptimin e teknikave të mësimdhënies të orientura me studentin në qendër, 

ku si pedagogu ashtu edhe studentët të luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. 

Këto teknika do bejne që studentët tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë 

njohuri përmes bashkëveprimit, angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri -tjetrit.  

- Referuar rezultateve statistikorë mbi qëndrimin: “ Mësimi ishte i mërzitshëm”, ku në 

nivel programi studimi 27.3 % e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort54, por në disa 

prej lëndëve vlerësimi i studentëve e tejkalonte këtë vlerë : 46.66%, 45.94%, 45.24%, 

43.59%, 42.86%, 40 % etj.55, si dhe përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimet që vijojnë:  

o “Mësimi ishte interesant”, ku në disa prej lëndëve një përqindje e 

konsiderueshme e studentëve nuk ishte dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, 

krahasuar me lëndët e tjera dhe mesataren aritmetike të programit të studimit për 

po të njëjtën përgjigje. Më specifikisht nëse mesatarja aritmetike për përgjigjen 

sjam dakort dhe sjam aspak dakort në nivel programi studimi është 6.7 %, në 

lëndët e cituara më sipër është: 33.33%, 13.33%, 13.34% pra rreth 2 herë më e 

lartë.  

o “Pedagogu e bën lëndën Interesante”, ku nëse në nivel programi studimi 92.4% 

e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort56 me qëndrimin, në disa lëndë 

26.67%, 20%, nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin.  

o “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”, ku në nivel program studimi 9.1 % e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, por në disa lëndë specifike, përqindja e 

përgjigjes ishte  më lartë në vlerat që vijojnë 33.34%, 26.67%, 15.38% ( Tabela 

nr. 13 e programit të studimit), 

Sugjerojmë: gjetjen e teknikave dhe instrumentave për ti bërë disa prej lëndëve më 

interesante si nga pikëpamja e përmbajtjes së lëndës edhe nga teknikat dhe instrumentat 

e përdorur në laboratore, me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në auditorë. Në 

disa prej komentëve studentët kanë sugjeruar se si mund të përmirësonin programin dhe 

                                                           
54 Mesatarja aritmetike 
55 Për më tepër referohuni Tabelës Nr. 15 të programit respektiv 
56 Mesatarja aritmetike 
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lëndët përkatëse si përshembull nëpërmjet ndërthurjes së praktikës me teorinë, përfshirjen 

e mjeteve teknologjike etj.   

 

 Më poshtë po përmendim rezultatet e disa prej qëndrimeve dhe vlerësimeve të cilat 

gjykojmë e sugjerojmë se duhet të merren në konsideratë prej pedagogëve përkatës me 

qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të programit të studimit e mësimdhënies sipas 

fushave përkatëse. Theksojmë këtu se janë përmendur vetëm ato lëndë ku konstatohet një 

diferencë e dukshme midis mesatares aritmetike në nivel programi dhe vlerësimit në nivel 

lënde.  

o Në nivel program studimi vetëm 6.5 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “ Qëllimi I mësimit u shpreh qartë”, ndërkohë që në 4 prej 

13 lëndëve të semestrit të parë, përqindja e studentëve për po të njëjtën përgjigje 

është rreth dy herë më e lartë ( 20 %  ne 3 prej lëndëve dhe 13.33, për më tepër 

referojuni tabelës nr. 6 të programit të studimit. )  

o Një tejtër qëndrim brenda së cilit konstatohen diferenca midis përgjigjeve për 

lëndë të ndryshme është: “ Pedagogu ishte i Qartë”. Nëse mesatarja aritmetike e 

studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ishte 5.6% në 

nivel programi, në disa prej lëndeve arrinte vlerën 20%, 13.33( për më tepër 

referojuni tabelës. Nr. 7) 

o Në nivel programi studimi , vetëm 5.9% e studentëve e kanë vlerësuar mësimin në 

përgjithësi si mesatar, megjithatë në disa prej lëndëve shifra ka qenë se paku dy 

herë më e lartë, në vlera të tilla si 20% ( në dy lëndë) dhe  13.33%. ( për më tepër 

referojuni tabelës nr. 4 të programit të studimit. ) 

o Për sa i përket qëndrimit “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” vetëm 5.5 % e 

studentëve( mesatraja aritmetike) në nivel program studimi nuk ishin dakort. 

Ndërkohë që në disa lëndë përqindja e mosdakortësisë së studentëve me 

qëndrimin ishte rreth dy herë me e lartë ( 20%, 13.33%, 10.81%, ju lutemi për më 

tepër referojuni tabelës nr. 11 të programit të studimit).   

 Marrë shaks nga disa prej komenteve të studentëve, citojmë në vijim: “Mungesa e 

mjeteve laboratorike për ne studentët përbëjnë një problem;” “Duhen më shumë aparate 

apo makina për proceset eksperimentale” “Krijimi i mundësive apo aktiviteteve të reja në 

këtë degë”, sugjerojmë marrjen në konsideratë prej strukturave përkatëse të mundësisë 

për të plotësuar auditorët me bazën e nevojshme materiale dhe didaktike me qëllim 

sigurimin e një mësimdhënie konform standarteve bashkëkohore.  

 

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve57 mbi dy pyetjet e hapura:   

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

                                                           
57 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më pëlqeu shpjegimi. Nuk kishte shumë bashkëpunim; 

 Cdo mësim ishte i kuptueshëm dhe më pëlqyen të gjithë;  

 Pedagogu ishte i qartë;  

 Të gjitha mësimet më pëlqyen;  

 Për mua shpjegimi, nuk ishte i qartë pedagogu;  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Më shumë bisedime me klasën; 

 Më tepër bashkëbisedim,  

 Më shumë ushtrime janë të nevojshme sesa teori.   

 Më shumë qartësi në shpjegim;  

 Duhet të mos na gënjejnë në fillim që të thonë laboratori ka pikë dhe në fund të mos të 

japin asnjë pikë dhe të thonë janë heq pikët e laboratorit.  

 Ushtrimet të jenë njësoj si në klasën e provimit;  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur 

organizimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm 

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.  

 

2. Programi i Studimit Bachelor në Kimi    

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira 

të tilla realizimi i laboratorëve dhe praktikave, mësimdhënia e pedagogëve, fakti që lëndët ishin 

interesante etj (për më tepër shihni raportet e rezuleteve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat 

gjenden bashkëlidhur). Megjithatë në disa prej lëndëve u identikuan disa fusha të cilat kanë 

nevoj për përmirësim. Rekomandimet që sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet 

dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit.  

 Me qëndrimin “Pedagogu Inkurajonte dilogun/diskutimin në klasë”, ku në nivel 

programi studimi  6.5 % studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort si dhe 6.7% e 

cilësonin si të parëndësishme, Megjithatë në disa prej lëndëve kjo vlerë tejkalohej në 

vlerat që vijojnë 22.86%, 25.71% e cilësonin të parëndësishme si dhe 25.2% nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort. Marrë shkas nga këto rezultate gjykojmë se është e nevojshme që 

në lëndët specifike, duke marrë gjithnjë në konsideratë edhe tipologjne e lëndës 

përkatëse, të krijohet një mjedis i përshtashëm në auditore për zhvillimin e dialogut dhe 

diskutimit me studentët si dhe zhvillimin e mendimit kritik. 

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi qëndrimin se: “Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë”, në nivel programi studimi 66.3% e studentëve ishin Dakort dhe 
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Totalisht Dakort,58 si dhe në më shumë 8 prej 12 lëndëve kjo shifër tejkalohej ( tabela nr. 

8 e programit respektiv), gjykojmë dhe sugjerojmë se është i nevojshëm adaptimi i disa 

teknikave apo përdorimi i disa intrumentave prej pedagogëve respektiv, të cilat do të 

lehtësonin procesin e mësimnxënies si dhe rishikimin e literaturës në disa prej lëndëve të 

programit. 

 Vlen për tu përmendur si një praktikë e mirë se në nivel program studimi vetëm 16.1% e 

studentëve ishin dakort me qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm”, megjithatë në disa 

lëndë vlera e përqindjes për po të njëjtën përgjigje është 39.39%, 53.65%, 51.17%, 

31.43%, 28.57% ( referojuni tabelës nr. 15 të programit të studimit). Duke marrë në 

konsideratë këtë ndryshim sugjerojmë që pedagogët e lëndëve të sipërpërmendura të 

rishikojnë mundësinë për aplikimin e teknikave dhe strategjive të cilat e bëjnë mësimin 

më interesant dhe tërheqës për studentin. Nëse do të gjykohej e nevojshme të rishikohet 

literatura e pëdorur, duke e përditësuar me literaturë më koherente. 

 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve59 mbi:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Metoda e shpegimit;  

 Më pëlqeu sepse ishte shumë mësimi interesant në lidhje me ne sepse na hynte shumë në 

punë në një të ardhme.  

 Më pëlqeu sepse ishte mësim me laboratore, shumë gjëra interesante.  

 Mësimi që zhvillojnë pedagogët tanë realizohet në mënyrë më të përkryer.  

 Mësimi është interesant dhe profesorja shpjegon shumë thjesht mësimin.  

 Më pëlqeu sepse na tregon shumë në lidhje me shëndetin tonë dhe gjëra që na duhen në 

jetë.  

 Më pëlqeu shumë për arsye se arrita të mësoj gjëra të reja.  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi i 

disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë bazë 

por edhe më gjerë.  

3. Programi i Studimit Bachelor në Fizikë   

Gjatë analizimit të dhënave të pyetësoreve duhet marrë në konsideratë numri i ulët i 

studentëve që ndjekin programin e studimit, megjithatë vlen për tu permëndur se thuajse të 

gjithë studentët që ndjekin lëndët përkatëse në semestrin e parë kanë plotësuar pyetësorin, 

ndërkohë që në semstrin e dytë për shkaqe të përmnedura në hyrje të këtij raporti vlerësimi 

                                                           
58 Shuma e mesatares aritmetike te pergjgijeve Totalisht Dakort dhe Dakort.  
59 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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nuk ka marrë pjesë asnjë student. Referuar rezultateve të disa qëndrimeve mund të 

përmendim dy fusha të cilat kanë nevojë për përmirësim:  

- Duke marrë në konsideratë përgjigjet e studentëve mbi qëndrimin “Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë” ku në 5 prej 9 lëndëve të realizuara semestrin e parë mbi 50% e 

studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin rishikimin e syllabuseve 

përkatëse me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së mësimit si dhe aplikimin e teknikave 

të mësimdhënies prej pedagogëve të cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies me qëllim 

ndryshimin e perceptimit të studentëve mbi vështirësitë e lëndëve. Gjithashtu rishikimin e 

literaturës së përdorur duke e përditësuar me literaturë më koherente.  

- Në lidhje me qëndrimin “ Mësimi ishte i mërzitshëm”, në 33% të  lëndëve të programit 

të studimit mbi 50% e studentëve ishin totalisht dakort, marrë shkas edhe nga tipologjia e 

programit të studimit, sugjerojmë pedagogët dhe strukturat përkatëse për ndërtimin e një 

strategjie nëpërmjet të cilës programi i studimit të bëhet më tërheqës dhe interesant, duke 

influencuar në të ardhmen edhe në rritjen e numrit të studentëve që e zgjedhin si program 

studimi.  

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve60  në pyetjet e hapura : “Më 

pëlqen mësimdhënia.”, “Mënyra e shpejgimit”, “ Komunikimi”, “Më pëlqeu shumë për 

arsye se arrita të mësoj gjëra të reja”. 

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur 

organizimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm 

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.  

 

4. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë - Financë  

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira 

të tilla si korrektësia e pedagogëve, mënyra e shpjegimit dhe mësimdhënia etj (për më tepër 

shihni raportet e rezuleteve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur). 

Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevojë për përmirësim. 

Rekomandimet qe sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e 

studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit.  

 

- Marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimin “Përmbajtja e 

mësimit ishte shumë e vështirë”, ku 95.3% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort 

me qëndrimin sugjerojmë rishikimin e syllabuseve përkatëse me qëllim përmirësimin e 

përmbajtjes së mësimit si dhe aplikimin e teknikave të mësimdhënies prej pedagogëve të 

                                                           
60 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies me qëllim ndryshimin e perceptimit të 

studentëve mbi vështirësitë e lëndëve. Gjithashtu rishikimin e literaturës së përdorur duke 

e përditësuar me literaturë më koherente. Vlen për tu përmendur se gjatë analizimit të të 

dhënave duhen marrë në konsideratë një sërë faktorësh si tipologjia e programit të 

studimit, numri i ulët i studentëve pjesëmarrës në studim, megjithëse opinionet e tyre 

kanë një përfaqësi domethënse duke qënë se janë përfshirë thuajse të gjithë studetënt që 

kanë ndjekur lëndët përkatëse.   

- Në lidhje me qëndrimet “Pedagogu Inkurajonte mendimin kritik”, në nivel program 

studimi 37 % e cilësonin si të parëndësishme,61 shifër kjo që mund të konsiderohet 

relativisht e lartë. Marrë shkas nga të dhënat e mësipërme sugjerojmë: angazhimin e 

pedagogëve dhe strukturave përkatëse në përçimin e rëndësisë së zhvillimit të mendimit 

kritik tek studentët. Njëkohësisht sugjerojmë gjetjen dhe aplikimin e teknikave 

gjithpërfshirëse, pasi fakti që studentët e cilësojnë si të parëndësishëm zhvillimin e 

mendimit kritik mund të jetë si shkak për mospjesëmrrejn e tyre, por edhe pasojë e 

moszbatimit të strategjive të duhara mësimdhënëse.   

- Referuar rezultateve të dhënave statistikore mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i 

mërzitshëm”,  ku në nivel program studimi vetëm 14.3 % e studentëve nuk ishin dakort 

dhe aspak dakort me qëndrimin sugjerojmë: implementimin e metodave dhe strategjive të 

cilat e bëjnë mësimin më interesant dhe tërheqës për studentin. Kjo kërkon një angazhim 

jo vetëm të pedagogëve përkatës por edhe të disa strukturave në nivel institucioni.   

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve62 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi? 

 Korrektësia; 

 Ideja shumë e qartë dhe e thjesht;  

 Më pëlqeu mënyra e mësimdhënies, fazat e qarta dhe të sakta. Nuk më pëlqeu kohëzgjatja 

ishte shumë pak.  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Më shumë orë për këtë lëndë;  

 Mendoj se të tillë pedagog dhe e njëjta mënyrë shpjegimi duhet edhe në lëndë të tjera.  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi i 

disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë bazë 

por edhe më gjerë.  

                                                           
61Mesatarja aritmetike  
62 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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5. Programi i Studimit Bachelor në Informatike  

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira 

të tilla si angazhimi i pedagogut gjatë procesit mësimdhënës, njohuritë e përftuara, mësimdhënia 

e pedagogëve, risitë e informacionit etj (për më tepër shihni raportet e rezuleteve të pyetësorëve 

për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur). Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa 

fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. Rekomandimet qe sugjerojmë janë të mbështetura 

kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit.  

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi  qëndrimin se : “Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë”, në nivel programi studimi 41.2% e studentëve ishin Dakort dhe 

Totalisht Dakort,  ku në 7 prej 12 lëndëve të semstrit të parë dhe 2 prej 7 lëndëve të 

semetrit të dytë e tejkalonte vlerën 50% (73.91%, 66.67%, 65.39%, 61.9%, 60%, 63.63%, 

61.54% ) si dhe nga disa prej komenteve në pyetjet e hapura “Më pëlqyen njohuritë 

kryesore por lënda m’u duk shumë e vështirë. Duhet të përpiqesha edhe më shumë për të 

marrë rezultate sa më cilësore”, sugjerojmë: rishikimin e syllabuseve përkatëse me qëllim 

përmirësimin e përmbajtjes së mësimit si dhe aplikimin e teknikave të mësimdhënies prej 

pedagogëve të cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies me qëllim ndryshimin e 

perceptimit të studentëve mbi vështirësitë e lëndëve. Gjithashtu rishikimin e literaturës së 

përdorur duke e përditësuar me literaturë më koherente.  Megjithatë vlen për tu theksuar 

se në disa prej lëndëve pedagogët kanë arritur të gjenjë format e përshtatshme për ta 

përcjellë dijen tek studentët, kjo gjë konstatohet më së miri tek disa prej komenteve të 

studentëve: “Mënyra se si profesorja e bënte që mësimi të dukej më i lehtë;” “Më pëlqen 

mënyra se si pedagogu përkatës transmeton informacionin që di tek studentët.”, “ 

Thjeshtësia që bëhej në zgjidhjen e ushtrimit”, “Pedagog i përgatitur që gjente një mënyrë 

me të cilën studenti tërhiqej për të lexuar dhe mësuar. Tema interesante gjithashtu.”, 

“Shumë përgatititje nga ana e pedagoges, dhe mësim interesant pavarësisht vështirësisë”. 

Janë pikërisht këto lëndë që mund të shërbjnë si praktika të mira për tu ndjekur edhe tek 

ato lëndë ku mund të hasen vështirësi.  

 Për sa i përket “Inkurajimit të dialogut/ diskutimit  dhe mendimit kritik në klasë”, në 

disa prej lëndëve përqindja e përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort ishte relativisht e lartë (në vlera të tilla si: 28.58%, 27.27%; 25.92%; 21.74 %; 

21.43 % etj, tabela nr.9 dhe tabela nr. 12 e programit të studimit), krahasuar me përgjigjet 

e studentëve në lëndët e tjera brenda të njëjtit program studimi si dhe me mesataren 

aritmetike në nivel programi ku vetëm 9 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort. Referuar të dhënave të sipërpërmendura sugjerojmë: adaptimin e teknikave të 

mësimdhënies prej pedagogëve respektiv, të orientura me studentin në qendër, ku si 

pedagogu ashtu edhe studentët të luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. Këto 
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teknika do bejnë që studentët tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri 

përmes bashkëveprimit, angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri –tjetrit.  

 Më poshtë janë veçuar rezultatet e përgjigjeve të studentëve në disa prej qëndrimeve ku 

konstatohet një diferencë relativisht e madhe midis mesatares aritmetike në nivel 

programi studimi dhe vlerësimit në nivel lënde. Gjykojmë e sugjerojmë se këto të dhëna 

duhet të merren në konsideratë prej strukturave përkatëse me qëllim përmirësimin e 

mëtëjshëm të lëndëve përkatëse e për pasojë programit në tërësi:  

o Në disa prej lëndëve të programit të studimit 7.14%, 9.5%, 4% e vlerësonin 

“Përmbajtjen e leksionit” si të keqe ose shumë të keqe  ndërkohë që në nivel 

programi studimi mesatarja aritmetike për po të njëjtën përgjigje është 0.9 % ose 

0.4%63 ( për më tepër Tabela nr. 2 e programit respektiv). 

o Ndaj qëndrimit “ Mësimi ishte interesant”, në nivel program studimi vetëm 5.1 % 

e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, megjithatë në 2 prej 12 lëndëve  

14.28%, 9.09% nuk ishin aspak dakort.  

o Në dy prej 2 prej 12 lëndëve, mos dakortësia e studentëve ndaj qëndrimit “Qëllimi 

i mësimit u shpreh qartë", është rreth dy herë më e madhe se në nivel program 

studimi, më specifikisht nëse në nivel programi studimi 5.3% e studentëve nuk 

janë dakort dhe aspak dakort, në lëndët e sipër përmendura arrin vlerën 14.258%, 

9.09%. ( për më tepër referojuni tabelës Nr. 6 të Programit Respektiv)  

o  Nëse në nivel program studimi 12.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e 

dijes me njohuri të papërfshira në tekst”. Në disa prej lëndëve të programit ishte 

rreth dy herë më e lartë më specifikisht : 28.57%, 21.43%, 19.04 etj, vlera të cilat 

sikurse u përmend edhe më sipër duhet të merren në konsideratë (për më tepër 

Tabela nr. 13 e programit respektiv). 

 

 Duke marrë në konsideratë tipologjinë e programit të studimit dhe komentet e studentëve 

në pyetjet e hapura: “Pedagogu përkatës tepër i përgatitur kjo gjë më pëlqeu por fakti që 

universiteti nuk i ka vënë në punë sallat e laboratorit dhe mungesa e praktikës e bën 

mësimin më pak të kuptueshëm.”, “ Rregullimi i laboratorëve;”, “Sugjerimi specifik për 

universitetin kam që të pajisen sallat e laboratorit me tastiera e mausa, e të vihen në 

punë”, “Duhet të integrohet më shumë projektori në mësimdhënie, duke qënë se edhe 

laboratorët nuk punojnë.”, sugjerojmë angazhimin e strukturave përkatëse për të 

përmirësuar dhe ofruar një gamë më të gjerë të mjeteve didaktike me qëllim ofrimin e 

mësimdhënies konform standarteve dhe kushteve bashkëkohore.  

 

                                                           
63 Mesatare aritmetike.  
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 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve64 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqeu shpjegimi i profesorit; 

 Më pëlqyen njohuritë e përditshme kryesore, si dhe formulat kryesore dhe zbatimi i tyre.  

 Shpjegimi i mësimit dhe korrektësia;  

 Më pëlqyen njohuritë bazë për konvertimet, algoritmat dhe gjuhën C. Ato përdoren në 

praktikën e përditshme.  

 Më pëlqeu puna me projekte që mundëson kjo lëndë.  

 Mësimdhënia në leksion, seminari lë për të dëshiruar. 

 Më pëlqyen cështjet gramatikore të mësimeve dhe leksionve. Nuk më pëlqyen të 

shkruarit esse apo letra formale.   

 Si lëndë ishte e nevojshme për ne por duhet te bënim gjëra konkrete.  

 Pedagogu është shumë i pakuptueshëm. Ka një mënyrë të të folurit dhe të shprehurit 

shumë të shpejtë, me tonalitet të ulët dhe disa pasthirrma që e bëjnë leksionin të 

pakapshëm për studentin. 

 Temat interesante, seminari ka nevojë për përmirësim.  

 Më pëlqyen formulat kryesore, por duhet ti zbatosh ato. 

 Mësuam teoritë që i morrëm në gjimnaz, por duhet të luftoja të mësuarin mekanik.  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Duhet më shumë praktikë me programet.  

 Të ketë më shumë diskutime në klasë.    

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi i 

disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë bazë 

por edhe më gjerë.  

 

6. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike 

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira 

të tilla si komunikimin e pedagogut, mësimdhënien, mënyrën e transmetimit të dijeve etj (për më 

tepër shihni raportet e rezultateve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur). 

Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. 

Rekomandimet qe sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e 

studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit.  

 

                                                           
64 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Në lidhje me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, vlen të 

theksohet se përqindja e studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin 

është relativisht e lartë 60% e studentëve madje në disa lëndë kjo shifër tejkalohej në 

arrinte vlerat 100%, 85.72%, 80.43%, 77.14%, 75.61%, 72.97% etj,( për më tepër 

referojuni tabelës nr. 8 të programit të studimit) sugjerojmë se është i nevojshëm adaptimi 

i disa teknikave apo përdorimi i disa instrumentave prej pedagogëve respektiv, të cilat do 

të lehtësonin procesin e mësimnxënies. Gjithashtu rishikimin e literaturës së përdorur në 

disa prej lëndëve të këtij programi studimi duke i përditësuar me literaturë më koherente. 

 Për sa i përket “Inkurajimit të dialogut/ diskutimit  dhe mendimit kritik në klasë”, në 

disa prej lëndëve përqindja e përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort ishte relativisht e lartë (në vlera të tilla si: 24%, 21.62%; 23.93%; 20.58 %; 20.84 

% etj, tabela nr.9), krahasuar me përgjigjet e studentëve në lëndët e tjera brenda të njëjtit 

program studimi si dhe me mesataren aritmetike në nivel programi. Referuar të dhënave 

të sipërpërmendura sugjerojmë: adaptimin e teknikave të mësimdhënies prej pedagogëve 

respektiv, të orientura me studentin në qendër, ku si pedagogu ashtu edhe studentët të 

luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. Këto teknika do bejnë që studentët 

tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, 

angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri –tjetrit.  

 Referuar rezultateve statistikore mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm”, ku në 

nivel programi studimi 44.5 % e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort65 si dhe 

përgjigjeve të studentëve në disa prej lëndëve mbi qëndrimin “ Pedagogu e bën  lëndën 

interesante” ( ku në disa lëndë 14.29%, 15.22%, 12.2% etj e studentëve nuk ishin dakort 

dhe aspak dakort me qëndrimin, për më tepër referojuni tabelës nr. 14) sugjerojmë 

organizimin e leksioneve dhe seminareve si dhe programin e studimit në formë të tillë që 

të jetë tërheqëse për studentët duke përmirësuar teknikat mësimdhënëse të pedagogëve, 

syllabuset përkatëse ose gjetjen e instrumentave bashkëkohore për ta bërë mësimin sa më 

interesant. 

 Më poshtë janë veçuar rezultatet e përgjigjeve të studentëve në disa prej qëndrimeve ku 

konstatohet një diferencë relativisht e madhe midis mesatares aritmetike në nivel 

programi studimi dhe vlerësimit në nivel lënde. Gjykojmë e sugjerojmë se këto të dhëna 

duhet të merren në konsideratë prej strukturave përkatëse me qëllim përmirësimin e 

mëtejshmë të lëndëve përkatëse e për pasojë programit në tërësi:  

o Në lidhje me qëndrimin  “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e 

dijes me njohuri të papërfshira në tekst”?, në nivel program studimi  vetëm 7.2 % 

e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, por në disa lëndë specifike 

përqindja e studentëve ishte relativisht më e lartë, krahasuar njëkohëisht edhe me 

                                                           
65 Mesatarja aritmetike 
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lëndën e tjera brenda po të njëjtit program studimit (28.57%, 18.92%, 19.51% etj. 

Për më tepër referojuni tabelës nr. 13 të programit të studimit. ) 

o Nëse në nivel program studimi 5.7 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Pedagogu ishte I qartë”, në disa prej lëndëve kjo përgjgija 

e studentëve arrinte vlerën: 14.6 % , 13 % ( për më tepër referojuni tabelës nr. 7 të 

programit përkatës të studimit. ) 

o Për sa I përket qëndrimit “Qëllimi I mësimit u shpreh qartë” nëse në nivel 

program studimi vetëm 3.5 % e studentëve nuk ishin dakort, në disa prej lëndëve ( 

referojuni tabelës nr. 6) kjo shifër ishte relativisht e lartë krahasuar si me lëndët e 

tjera brenda të njëjtit program studimi por edhe me  mesataren e sipërpërmendur, 

më specifikisht në vlerat: 15%, 12.2%, 8.82%.   

o Nëse në nivel program studimi vetëm 2.2 %v e studentëve e cilësonin mesatare 

përmbajtjen e leksionit në disa prej lëndëve ishin rreth 15.15%, 8.82 % , 7.32% e 

studentëve që e cilësonin si mesatare. 

 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve66 mbi dy pyetjet e hapura të 

cilat mund të shërbejnë njëkohësiht si një pikë e rëndësishme referimi për përmirësimin e 

mëtejshëm të programit:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Përgatitja e pedagogut; 

 Pedagogia është e papërgatitur dhe nuk di të bëjë veprime të sakta 

 Më pëlqen komunikimi, nuk më pëlqen mënyra e shpjegimit.  

 Më pëlqen që mësimi jepet qartë dhe i kuptueshëm për studentin 

 Mënyra e  mësimdhënies nivel shumë i lartë.  

 Mënyra e transmetimit të informacionit. 

 Komunikimi i pedagogut.  

 Nuk arrin të shpjegoj mësimin sic duhet pedagogu dhe në fund rezultatet ishin shumë të 

dobëta.  

 Më pëlqeu mënyra e shpjegmit dhe përgatitja e pedagogut, mungesa e mjeteve të 

përshtatshme për shpjegim nuk më pëlqeu. 

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Duhet të largohen këta pedagog të papërgatitur, 

 Të ketë më shumë laboratore dhe të bëjnë më shumë praktik studentët,  

 Të ketë më shumë vizita në nënstacione; 

 Pak më shumë komunikim; 

 Të jetë më e qartë lënda; 

                                                           
66 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Duhen profesor më të përgatitur; 

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi i 

disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë bazë 

por edhe më gjerë.  

 

7. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike.  

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira 

të tilla si aftësitë mësimdhënëse të pedagogëve, përkushtimi i tyre, risia e informacionit të marrë 

etj (për më tepër shihni raportet e rezultateve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden 

bashkëlidhur). Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për 

përmirësim. Rekomandimet qe sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe 

sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit.  

- Referuar përgjigjes së studentëve mbi dy qëndrimet që vijojnë “Pedagogu Inkurajonte 

dialogun/diskutimin në klasë” dhe “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, ku në 

nivel programi mësimor respektivisht përqindja e mesatares aritmetike të studentëve që 

ishin totalish dakort dhe dakort me qëndimin ishte 86.6% dhe 81% megjithatë në disa 

prej lëndëve specifike (tabela nr.9 dhe tabela nr. 12 e programit të studimit) në disa prej 

lëndëve 44.44 %, 25%, 22.22%, 24.44%, 16.67%, 17.64%, 15.79% etj e studentëve nuk 

ishin dakort me qëndrimin. Nga sa më lartë sugjerojmë adaptimin e teknikave të 

mësimdhënies të orientura me studentin në qendër, ku si pedagogu ashtu edhe studentët 

të luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. Këto teknika do bejne që studentët 

tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, 

angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri –tjetrit.  

- Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi  qëndrimin se : “Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve 

që ishin Dakort dhe Totalisht Dakort ishte 66%,67 madje në disa prej lëndëve e 

tejkalonte(100%, 81.5%%, 77%, 70.59%, 71.43%, 73.41%,) si dhe komenteve të 

studentëve : “Teksti ishte i pakuptueshëm dhe nuk kishte ushtrime të zgjidhura, në të 

thjeshtë tregohej vetëm përfundimin, që bënte që moskuptueshmëria e kësaj lënde të jetë 

e lartë.”,  “Teksti ishte shumë i ngarkuar me leksione që disa nga to duhet të ishin të 

reduktuara.” ,”Teksti i librit ishte në disa raste gabim tek ushtrimet dhe zgjidhjen e tyre 

nuk ishte i mirë kuptueshëm.” , “Leksioni apo seminari të bëhet më I thjeshtë për 

studentin në mënyrë që mbingarkesa mësimore të mos ndikoj në efeket anësore” , 

sugjerojmë: rishikimin e syllabuseve përkatëse me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së 

                                                           
67 Shuma e mesatares aritmetike te pergjgijeve Totalisht Dakort dhe Dakort.  



 
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

Faqe 110 nga 122 
 

mësimit si dhe aplikimin e teknikave të mësimdhënies prej pedagogëve të cilat lehtësojnë 

procesin e mësimnxënies me qëllim ndryshimin e perceptimit të studentëve mbi 

vështirësitë e lëndëve. Gjithashtu rishikimin e literaturës së përdorur duke e përditësuar 

me literaturë më koherente.  Për identifikimin e të cilave sugjerojmë strukturat përkatëse 

ti referohen kometeve dhe sugjerimeve të hollësishme të studentëve në raportin e 

përpunuar të pyetësorëve për secilën lëndë. 

Megjithatë vlen për tu theksuar se disa prej pedagogëve kanë mundur të adaptojnë 

teknikat e përshtatshme për ta bërë mësimin më të lehtë për studentët, duke ju referuar 

këtu disa prej komenteve të studentëve “Më pëlqeu performanca e pedagogut se si na e 

bën leksionin më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm”, “Pedagogu e bëri lëndën të dukej 

më e lehtë duke na sqaruar gjërat kryesore”, “Pedagogu shpjegonte qartë, teksti ishte i 

vështirë”, “Vetë lënda nuk është interesante por pedagogu e shpjegonte mirë lëndën, pasi 

lënda në përgjithësi kishte një pakuptueshmëri të lartë”,etj.  

 

- Referuar rezultateve të pyetësorëve mbi qëndrimin: “ Mësimi ishte i mërzitshëm”,  në 

nivel programi studimi 43.1 % e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort68, por në disa 

prej lëndëve vlerësimi i studentëve e tejkalonte vlerën 50% (70%, 57.15%, 52. 94%, 

53.34%)69, si dhe rezultateve të përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimet që vijojnë:  

o “Mësimi ishte interesant,”  ku në 3 prej 15 lëndëve, mbi 15 % e studentëve nuk 

ishin dakort me qëndrimin ( më specifikisht në vlerat 22.22 %, 24.53%, 17.65%, 

për më tepër tabela nr. 5 e programit të studimit); 

o “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst” ku në 7 prej 15 lëndëve, mbi 15 % e studentëve nuk ishin 

dakort me qëndrimin ( më specifikisht në vlerat  22.22%, 33.33%, 25%, 15.19%, 

15.38%, 17.65%, 17.64 %  për më tepër tabela nr. 13 e programit respektiv);  

sugjerojmë rishqyrtimin e literaturës në lëndë specifike si dhe implementimin e teknikave 

bashkëkohore mësimdhënëse me qëllim bërjen e lëndës interesante për studentët  duke 

marrë në konsideratë gjithnjë specifikat e lëndëve përkatëse. Gjithashtu marrjen në 

konsideratë prej pedagogëve të mundësisë për të përfshirë në leksione informacione të 

reja përpos atyre të parashikuara në syllabus dhe literature, me qëllim nxitjen e 

studentëve për pjesëmarrje në auditorë si dhe bërjen e mësimit më interesant. Në disa 

prej komenteve studentët kanë sugjeruar se si mund të përmirësonin programin dhe lëndët 

përkatëse si përshembull nëpërmjet ndërthurjes së praktikës me teorinë, përfshirjen e 

mjeteve teknologjike etj.   

 

                                                           
68 Mesatarja aritmetike, 
69 Për më tepër referohuni Tabelës Nr. 15 të programit respektiv 
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- Në vijim po pasqyrojmë rezulatet e disa prej qëndrimeve dhe vlerësimeve të cilat 

gjykojmë e sugjerojmë se duhet të merren në konsideratë prej pedagogëve përkatës me 

qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të programit të studimit e mësimdhënies sipas 

fushave përkatëse. Theksojmë këtu se janë përmendur vetëm ato lëndë ku konstatohet një 

diferencë e dukshme midis mesatares aritmetike në nivel programi dhe vlerësimit në nivel 

lënde.  

o Nëse në nivel program studimi 96 % e studentëve e vlerësonin “ Përmbajtjen e 

Lëndës” shumë të mirë dhe të mirë, në disa prej lëndëve specifike  12.5 %, 11.11 

% e studentëve e cilësonin mesatare dhe 14.29 % e studentëve shumë të keqe ( për 

më tepër Tabela nr. 2 e programit respektiv). 

o Nëse në nivel program studimi vetëm 2.3 % e studentëve e cilësonin mësimin në 

përgjithësi si mesatar, dhe vetëm 0.2% e cilësonin sit të keqe, 70 në disa lëndë 

specifike, vlerësimi mesatar ishte relativisht i lartë, në vlerat që vijojnë:  10.42%, 

11.11%, 10.87%  (për më tepër Tabela nr. 4 e programit respektiv). 

 

- Duke marrë në konsideratë tipologjinë e programit të studimit dhe disa prej komenteve të 

studentëve (“Do të doja që mësimi të bëhej edhe me projektor”. “E vetmja mungesë që 

kishte kjo lëndë është laboratori që të na mundësojë eksperincën që të jemi në gjëndje që 

kur të mbarojmë shkollën të jemi në gjëndje të punojmë.”) sugjerojmë: rishikimin prej 

strukturave përkatëse të plotësimit të standarteve për bazë materiale dhe laboratorë 

didaktikë.  

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve71 mbi:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Mësimdhënia dhe përkushtimi i pedagogut shumë i mirë;  

 Është lënda më e bukur këtë semestër për mendimin tim; 

 Pedagogu ishte i kuptueshëm dhe shpjegonte mirë;  

 Gjërat e reja që mësova tek kjo lëndë më pëlqyen më tepër.  

 Mësimi ishte i bukur dhe interesant; 

 Mësimdhënia e mirë, por ska klasa të mëdha  

 Diskutimi në klasë 

 Nga mësimi më pëlqeu aftësia e pedagogut për ta bërë lëndën më tërheqëse dhe 

interesante.  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Në përmirësimin e mësimit duhet të jenë më shumë orë në dispozicion të praktikës.  

 Duhen ndryshime rrënjësore për sallat e kësaj lënde; 

                                                           
70 Mesatarja aritmetike, 
71 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Futja e sa më shumë praktikave.  

 Leksione më të kuptueshme dhe të koncentruara;  

 Teksti duhet të kishte përmbajtje ushtrimesh për njohuritë më të mira në zgjedhjen e 

problemave të kësaj lënde.  

 Do të doja që të zhvillohej edhe më shumë shembuj konkret.  

 Të pasurohen tekstet me mësime bashkëkohore.  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur 

organizimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm 

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.  

 

8. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Navale  

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve, duke ju referuar rezultateve të 

përgjigjeve ndaj qëndrimeve u identifikuan një sërë praktikash (për më tepër shihni raportet e 

rezultateve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur). Megjithatë në disa prej 

lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. Rekomandimet qe 

sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e 

hapura të pyetësorit.  

- Referuar përgjigjes së studentëve mbi qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin 

kritik”, ku në disa prej lëndëve 30%, 27.28%, 22.73%, 20.83% nuk ishin dakort me 

qëndrimin sugjerojmë adaptimin e teknikave prej pedagogëve të cilat nxisin përfshirjen e 

studentëve në auditore.   

- Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi qëndrimin se: “Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë”, në nivel programi studimi 64% e studentëve ishin Dakort dhe 

Totalisht Dakort,72 shifër kjo relativisht e lartë, madje në disa prej lëndëve arrinte edhe 

vlerën 100%, 75%, 68.18, sugjerojmë adaptimin e teknikave të përshtashme me qëllim 

lehtësimin e procesit të mësimnxënies së studentëve, duke i përcjellë më së miri dijet si 

dhe duke arritur objektivat dhe qëllimet specifike të lëndëve përkatëse. Për identifikimin 

e të cilave sugjerojmë strukturat përkatëse ti referohen kometeve dhe sugjerimeve të 

hollësishme të studentëve në raportin e përpunuar të pyetësorëve për secilën lëndë. 

- Më poshtë po përmenden rezulatet e disa prej qëndrimeve dhe vlerësimeve të cilat 

gjykojmë e sugjerojmë se duhet të merren në konsideratë prej pedagogëve përkatës me 

qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të programit të studimit e mësimdhënies sipas 

fushave përkatëse. Theksojmë këtu se janë përmendur vetëm ato lëndë ku konstatohet një 

diferencë e dukshme midis mesatares aritmetike në nivel programi dhe vlerësimit në nivel 

lënde.  

                                                           
72 Shuma e mesatares aritmetike te pergjgijeve Totalisht Dakort dhe Dakort.  
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o Nëse në nivel program studimi 95.1 % e studentëve e vlerësonin “ Përmbajtjen e 

Lëndës” shumë të mirë dhe të mirë,73 në 2 prej lëndëve të programit 20% e 

studentëve e cilësonin si shumë të keqe si dhe në dy lëndë të tjera 15% dhe 8.34% 

e cilësonin mesatare ( për më tepër Tabela nr. 2 e programit respektiv). 

o Në lidhje me qëndrimin “ Mësimi ishte interesant”, në nivel programi studimi 6.9 

% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort74, në disa lëndë specifike mos 

dakortësia e studentëve arrinte vlerat 50% 20% , 15%, 8.34% ( referojuni tabelës 

nr. 5 të programit përkatës.) 

o Në nivel program studimi vetëm 6.2 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Qëllim i mësimit u shpreh qartë”, por në 4 prej 15 lëndëve 

25%, 20%, 15 nuk ishin dakort me qëndrimin.  

o Në tre prej 15 lëndëve të programit të studimit mbi 15 % e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë”,(më specifikisht 

në vlerat 50%, 20%, 15%) ndërkohë që në nivel programi studimi vetëm 6.3% e 

studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin. 75 

o Nëse në nivel program studimi 7.6% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort (shuma e mesatares aritmetike) me qëndrimin “Pedagogu ishte gjithnjë i 

përgatitur”, në disa lëndë specifike 12.5%, 15%, 50% e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin (referojuni tabelës nr.11 të programit 

respektiv).  

o Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën Interesante”, në 4 prej 15 

lëndëve mos dakortësia e studentëve me qëndrimin ishte rreth dy herë më shumë 

se mosdakortësia në nivel programi studimi. Më specifikisht nëse në nivel 

programi studimi 6.8% nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, në lëndët 

e sipërpërmendura 25%, 20%. 13.6%, 26% e studentëve nuk ishin.  

 

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve76 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Lënda ishte interesante;  

 Temat që trajton kjo lëndë ishin shumë interesante;  

 Përmbajtja e leksioneve dhe seminareve ishte shumë e mire; 

 Cdo gjë më pëlqeu në këtë por ishte interesante edhe me kuptimin e lëndës.  

 Leksioni shprehet qartë, por përmbatja pak e vështirë;  

 Lënda ishte e bukur, të ketë praktikë në terren; 

                                                           
73 Shuma e mesatares aritmetike te vlerësimit shumë I mirë dhe I mirë.  
74 Shuma e mesatres aritmetike të përgjgijes S’jam Dakort dhe S’jam Aspak Dakort.  
75 Referojuni tabelës nr. 7 të programit të studimit.  
76 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më pëlqen që janë gjëra të reja dhe nga zanati, smë pëlqen që nuk ka praktikë në terren. 

 Sa vjen e po hyjmë në thelb në zanat. Të ketë praktikë në terren  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Marrëdhënie më të mira pedagog-nxënës; 

 Të largohet si pedagog se është i korruptuar, nëse doni të shihni fletoret dhe tezat e 

provimit janë tjerët për tjetër me ca përmban libri, dhe libri është i pacertifikuar. Si dhe 

pedagogu është i korruptuar, ngel me qëllim që të marri 200 mijë lekë për të nxjerrë një 

notë 5, që me meritë e merr 7-8, sepse janë gjëra të lehta. Teori.  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur 

organizimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm 

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.  

 

9. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë   

Gjatë analizimit të të dhënave statistikore dhe komenteve të studentëve në pyetjet e hapura, 

lehtësisht mund të identifikohen një sërë praktiksh të mira dhe fusha të vlerësuara pozitivisht prej 

studentëve77. Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa aspekte të cilat kanë nevoj për 

përmirësim. Rekomandimet qe sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe 

sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit.  

 Në lidhje me qëndrimet “Pedagou Inkurajonte diskutimin/ dialogun në klasë” dhe 

“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” ku repektivisht në nivel programi 6.8% dhe 

5.7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin78, ndërkohë që në disa prej lëndëve 

përqindja e mosdakortësisë së studentëve ishte 17.86%, 17.5%, 15.36%, 14.5%, 14.29%, 

( Tabela nr. 9 dhe Tabela nr. 12 e programit respektiv). Njëkohëisht në pyetjet e hapura 

studentët komentonin “Që nxënësësve tju jepet mundësia që të jenë pak më shumë aktiv 

edhe në orën e leksionit jo vetëm në orën e seminarit”. Marrë shkas nga këto të dhëna 

sugjerojmë gjetjen prej pedagogëve përkatës të teknikave të cilat stimulojnë pjesëmarrjen 

e studentëve në auditorë, duke zhvilluar njëkohësiht edhe pavarësinë e të menduarit më 

mënyrë kritike. Shembujt dhe praktikat e mira mund të gjenden dhe identifikohen prej 

strukturave përkatëse edhe brenda vet programit të studimit, në lëndë të cilat kanë marrë 

vlerësim pozitiv prej studentëve mbi këtë aspekt.  

 

 Nëse në nivel program studimi 3.1 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me 

qëndrimin “ Mësimi ishte interesant”, në 4 prej 13 lëndëve të semestrit të parë mos 

                                                           
77 Për më tepër shihni Raportet e rezuleteve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur. 
78 Shuma e mesatares aritmetike tw pwrgjigjeve tw studentwve nuk jam dakort dhe sjam aspak dakort.  
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dakortësia e studentëve me qëndrimin ishte sëpaku dy herë më e lartë, në vlerat 7.14%, 

7.69%, 15% e studentëve (për më tepër referojuni tabelës nr. 5 të programit të studimit.). 

Dëshirojmë të përmendim se në disa lëndë, studentët kanë komentuar se lënda ishte 

interesante dhe pedagogu angazhohej për ta bërë të tillë : “Më pëlqeu mënyra e 

shpjegimit të profesorit pasi e bënë mësimin interesant dhe nuk kam asgjë që smë 

pëlqen.”, “Mësimi ishte interesant dhe informacioni që merrnim i nevojshëm;” 

 

 

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjes mbi  qëndrimin se : “Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë”, në nivel programi studimi 49.8% e studentëve ishin Dakort dhe 

Totalisht Dakort,79 madje në 100% të lëndëve të semstrit të parë e tejkalonte vlerën 53% 

të studentëve duke arritur në 81.82%, 77.27%, 69.04%,80 vlera këto relativisht të larta, si 

dhe disa prej komenteve të studentëve “Kishim pak vështirësi pasi lënda ishte e 

ngarkuar;” “Mësimi kishte edhe leksione të vështira edhe jo shumë të vështira;” 

sugjerojmë: angazhimin e pedagogëve në adaptimin e teknikave të ndryshme 

mësimdhënese të cilat lehtësojnë procesin e të nxënit tek studentët. Vlen për tu theksuar 

se në disa komente janë vet studentët ata që sugjerojnë mënyra se si mund të realizohet 

kjo: “Mënyra e shpjegimit me sa më shumë shembuj, me qëllim përthithjen e shpejtë të 

mësimit;”, “Duhet të punohet më shumë në seminar;”.  

 

 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve81 mbi:  

 elementët që vlerësonin në programin e studimit  

 Pedagogu inkurajonte mendimin kritik;  

 Organizimi i orës së mësimit;  

 Njohuri rreth temës së mësimit;  

 Mesimdhënia; 

 Mësimi zhvillohej në mënyrë shumë të saktë; 

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Komunikimin; 

 Leksioni të përmbaj syllabusin;  

 Mendoj se duhet të punohet më shumë me metodën e shpjegimit;  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur 

organizimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm 

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.  

 

                                                           
79 Shuma e mesatares aritmetike te pergjgijeve Totalisht Dakort dhe Dakort.  
80 Pwr mw tepwr referojuni Tabelws nr. 8 tw programit tw studimit Matematikw.  
81 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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10. Programi i Studimit Bachelor në Navigacion  

Në vijim po pasqyrojmë disa rekomandime mbi disa fusha të programit të studimit të cilat u 

konstatua se kanë nevoj për përmirësim të mëtejshëm. Dëshirojmë të theksojme se duke ju 

referuar analizës së të dhënave, vihen re një sërë praktikash të mira të cilat vlerësohen pozitivisht 

prej studentëve.  

 Referuar rezultateve statistikore të përgjigjeve të studentëve mbi: “Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë”, në nivel programi studimi 59.7% e studentëve ishin Dakort dhe 

Totalisht Dakort,82 madje në disa prej lëndëve arrinte vlerat: 100%, 71.43%, 85.72%, 

65.22%, 60% etj, rishikimin e syllabuseve përkatëse me qëllim përmirësimin e 

përmbajtjes së mësimit si dhe aplikimin e teknikave të mësimdhënies prej pedagogëve të 

cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies me qëllim ndryshimin e perceptimit të 

studentëve mbi vështirësitë e lëndëve. Gjithashtu rishikimin e literaturës së përdorur duke 

e përditësuar me literaturë më koherente. Vlen për tu theksuar se në disa lëndë pedagogët 

kanë arritur të gjejnë një ekuilibër të përshtatshëm midis vështirësisë së lëndës dhe 

lehtësimit të tij gjatë përcjelljes tek studentët, gjë e cila konstatohet edhe në disa prej 

komenteve të studentëve: “Mënyra se si pedagogu shpjegon të bën të kuptosh gjithcka 

nga leksioni;”, “Shpjegimi është i qartë.”, “Leksioni ishte krijuar në mënyrë shumë të 

përshtatshme dhe të kuptueshme;”.  

 

 Për sa i përket dy qëndrimeve “ Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë” 

dhe “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” në disa prej lëndëve përqindja e 

përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort ishte relativisht e lartë 

krahasuar me përgjigjet e studentëve në lëndët e tjera brenda të njëjtit program studimi si 

dhe me mesataren aritmetike në nivel programi. Respektivisht në qëndrimin e parë arrinte 

vlerat: 24%, 18.18%; 20.84%; 16 %; etj, (tabela nr.9) si dhe 24%, 17.4%, 17%, 14.29% ( 

tabela nr. 12) e studentëve për qëndrimin e dytë. Pikërisht duke ju referuar këtyre të 

dhënave statistikore sugjerojmë në disa prej lëndëve të programit, aty ku shihet e 

nevojshme, adaptimin e teknikave të mësimdhënies të orientura me studentin në qendër, 

ku si pedagogu ashtu edhe studentët të luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. 

Këto teknika do bejne që studentët tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë 

njohuri përmes bashkëveprimit, angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri -tjetrit. 

   

 Referua rezultateve të përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim 

ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”, ku në disa 

prej lëndëve 22.22%, 16%, 17%, 28.57 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

                                                           
82 Shuma e mesatares aritmetike te pergjgijeve Totalisht Dakort dhe Dakort.  
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me qëndrimin, sugjerojmë organizimin e leksioneve prej pedagogëve në mënyrë të tillë që 

përpos literaturës bazë të përfshijne edhe literaturë shtesë me qëllim nxitjen e studentëve 

për të marrë pjesë në leksione, duke e bërë mësimin edhe më interesant.  

 Duke qenë se në disa prej lëndëve të programit të studimit (referojuni tabelës nr. 15) 

100%, 52%, 48.48%, 40% e studentëve ishin dakort me qëndrimin se mësimi ishte i 

mërzitshëm, sugjerojmë gjetjen e teknikave dhe isntrumentave që e bëjnë mësimin më 

tërheqës për studentët.  

 Më poshtë janë veçuar rezultatet e përgjigjeve të studentëve në disa prej qëndrimeve ku 

konstatohet një diferencë relative midis mesatares aritmetike në nivel programi studimi 

dhe vlerësimit në nivel lënde. Gjykojmë e sugjerojmë se këto të dhëna duhet të merren në 

konsideratë prej strukturave përkatëse me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të lëndëve 

përkatëse e për pasojë programit në tërësi:  

o Nëse në nivel program studimi vetëm 4.1% e studentëve nuk ishin dakort dhe 

aspak dakort me qëndrimin “ Mësimi ishte interesant” në 5 prej 16 lëndëve të programit 

përqindja e studentëve për po të njëjtën përgjigje është 20%, 12.5%, 9%, 8.7%. Shifër kjo 

relativisht e lartë krahasuar me lëndët e tjera ku është 0%. 

o Në disa prej lëndëve, 12%, 8.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Qëllimi i mësimi u shpreh qartë”, përkundrejt 2.4% të mesatares 

aritmetike për po të njëjtën përgjigje në nivel program studimi. 

 Nëse do të realizohej një krahasim midis përgjigjeve të studentëve për lëndë të ndryshme 

brenda të njëjtit program studimi, vihet re se nëse  në 11 lëndë  të gjithë studentët ishin 

dakort ose totalisht dakort me qëndrimin “Pedagou ishte i qartë”, në 5 lëndë të tjera 

12%, 9%, 8.7%, 8%, 8.33% nuk ishin dakort dhe aspak dakort. Megjithëse kjo shifër nuk 

është shumë e lartë nëse do të përkthehej në numër studentësh, sugjerojmë që të merret 

në konsideratë prej 

 

 Ne vijim pasqyrohen disa prej komenteve të studentëve83 mbi:  

 elementët që vlerësonin në programin e studimit  

 Shpjegimi në leksion shumë i përshtatshëm, dhe detyra e kursit interesante. 

 Mënyra e organizimit të mësimit.   

 Metodologjia;  

 Më pëlqeu shpjegimi, nuk më pëlqeu volumi;  

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Praktika  

                                                           
83 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur 

organizimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm 

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.  

 

11. Programi i Studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike  

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira 

të tilla sipërgatitja dhe korrektësia e pedagogogëve, mësimdhënia etj (për më tepër shihni 

Raportet e rezuleteve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur). Megjithatë në 

disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. Rekomandimet qe 

sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e 

hapura të pyetësorit.  

 

 Në lidhje me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, vlen të 

theksohet se përqindja e studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin 

në novel programi studimi  është relativisht e lartë 81.1%  e studentëve madje në disa 

lëndë kjo shifër tejkalohej në arrinte vlerat 100%, 88.89%, 85.72% ( për më tepër 

referojuni tabelës nr. 8 të programit të studimit) sugjerojmë sikurse edhe në programe të 

tjera ku janë hasur të njëjtat nivele të përqindjes për po të njëjtën përgjigje, adaptimin e 

teknikave dhe intrumentave prej pedagogëve të cilët lehtësojnë procesin e të kuptuarit 

dhe mësuarit tek studentët. Megjithatë në disa prej kometneve tek pyetjet e hapura 

studentët në disa lëndë specifike kanë vlerësuar aftësinë e pedagogut për ta bërë leksionin 

të kuptueshëm që në auditorë.  

 Për sa i përket “Inkurajimit të dialogut/ diskutimit dhe mendimit kritik në klasë” në 

disa prej lëndëve përqindja e përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort ishte relativisht e lartë (në vlera të tilla si: 23.53%, 21.43%; 15.79%; etj, tabela 

nr.9), krahasuar me përgjigjet e studentëve në lëndët e tjera brenda të njëjtit program 

studimi si dhe me mesataren aritmetike në nivel programi. Njëkohësisht duke mbetur në 

të njëjtën fushë, në përgjigjet ndaj pyetjeve të hapura studentët sugjeronin “Të jenë edhe 

më afër studentit”, “Motivim tek nxënësit”.Referuar të dhënave të sipërpërmendura 

sugjerojmë gjetjen e metodave me qëllim inkurajimin e dialogut dhe diskutimeve në klasë 

si dhe krijimin e një mjedisi të përshtatshëm prej pedagogëve respektiv ku studentët të 

shprehin opinionet dhe mendimet e tyre.  

 Duke marrë shkas nga rezultatet statistikore mbi qëndrimet: “ Mësimi ishte i 

mërzitshëm” ( ku në nivel programi studimi 61.4 % e studentëve ishin totalisht dakort 
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dhe dakort84), “Mësimi ishte interesant”,( ku  në 4 prej 12 lëndëve të semestrit të parë, 

24.53%, 17.64%, 14.29% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, Tabela nr. 5) 

“sugjerojmë implementimin e teknikave dhe sigurimin e isntrumentave prej pedagogëve 

dhe jo vetëm, që e kthejnë leksionin në auditor në një proces tërheqës për studentët.  

 Më poshtë janë veçuar rezultatet e përgjigjeve të studentëve në disa prej qëndrimeve ku 

konstatohet një diferencë relativisht e madhe midis mesatares aritmetike në nivel 

programi studimi dhe vlerësimit në nivel lënde. Gjykojmë e sugjerojmë se këto të dhëna 

duhet të merren në konsideratë prej strukturave përkatëse me qëllim përmirësimin e 

mëtëjshëm të lëndëve përkatëse e për pasojë programit në tërësi:  

o Në lidhje me qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e 

dijes me njohuri të papërfshira në tekst”?, në nivel program studimi  vetëm 7.8 % 

e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, por në disa lëndë specifike 

përqindja e studentëve ishte relativisht më e lartë, krahasuar njëkohësisht edhe me 

lëndën e tjera brenda po të njëjtit program studimit (21.43%, 17.65%, 17.64% etj. 

Për më tepër referojuni tabelës nr. 13 të programit të studimit. ) 

o Për sa i përket qëndrimit “Qëllimi imësimit u shpreh qartë” nëse në nivel program 

studimi 5.5 % e studentëve nuk ishin dakort, në disa prej lëndëve(referojuni 

tabelës nr. 6) kjo shifër ishte rreth 2 herë më e lartë krahasuar si me lëndët e tjera 

brenda të njëjtit program studimi por edhe me  mesataren e sipërpërmendur, më 

specifikisht në vlerat: 14.29%, 11.76%, 12.5%.   

 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve85 mbi dy pyetjet e hapura të 

cilat mund të shërbejnë njëkohësiht si një pikë e rëndësihme referimi për përmirësimin e 

mëtejshëm të programit:  

 elementët që vlerësonin në programin e studimit  

 Mësimdhënia është shumë e mire;  

 Një nga profesorët më të mirë që shkolla ka,nuk kam asnjë ankesë;  

 Serioziteti , përgatitja dhe korrëktësine e pedagogogut;  

 Mësimdhënia ishte e qartë; 

 E kupton që në klasë;   

 Më pëlqeu shpjegimi që kuptohej lehtë mësimi;  

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Të jetë pak më e qartë në shpjegim; 

 Laborator  

                                                           
84 Mesatarja aritmetike 
85 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi i 

disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë bazë 

por edhe më gjerë.  

 

 

12. Programi i Studimit Bachelor në Teknologji Informacion   

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë praktikash të mira 

të tilla si komunikimin e pedagogut, mësimdhënien, risinë e infromcionit etj (për më tepër shihni 

Raportet e rezuleteve të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur). Megjithatë në 

disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. Rekomandimet qe 

sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e 

hapura të pyetësorit.  

 

 Në lidhje me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, vlen të 

theksohet se përqindja e studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin 

është relativisht e lartë 60.5% e studentëve madje në disa lëndë kjo shifër tejkalohej në 

vlerat 76.93%, 66.66%, 66.67%etj, (për më tepër referojuni tabelës nr. 8 të programit të 

studimit), sugjerojmë adaptimin e teknikave dhe intrumentave prej pedagogëve të cilët 

lehtësojnë procesin e të kuptuarit dhe mësuarit tek studentët.  

 

 Për sa i përket dy qëndrimeve “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë”, 

dhe “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në disa prej lëndëve përqindja e 

përgjigjeve të studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort ishte relativisht e lartë 

krahasuar me përgjigjet e studentëve në lëndët e tjera brenda të njëjtit program studimi si 

dhe me mesataren aritmetike në nivel programi. Respektivisht në qëndrimin e parë arrinte 

vlerat: 28%, 28.57%; 22.22%; 21.43 %; etj, (tabela nr.9) si dhe 44.44%, 35.71%, 35.72%, 

25%, 26.66% e studentëve për qëndrimin e dytë. Në disa prej pyetjeve të hapura studentët 

sugjeronin si vijon:” Përfshirjen e studentëve”; “Duhet të aktivizohen të gjithë gjatë 

leksionit;”. Disa prej lëndëve të programit mund të cilësohen si shembuj referimi duke 

qenë se përqindja e studentëve që kanë qenë dakort me qëndrimet e sipërpërmendura ka 

qenë e lartë si dhe studentët janë shprehur se pëlqenin: “Bashkëbisedimin me pedagogun , 

liria e fjalës;”, “Mësimi ishte shumë i qartë dhe pedagogu nxiste mendinim kritik”;  

Referuar të dhënave të sipërpërmendura sugjerojmë gjetjen e metodave me qëllim 

inkurajimin e dialogut dhe diskutimeve në klasë si dhe krijimin e një mjedisi të 

përshtatshëm prej pedagogëve respektiv ku studentët të shprehin opininet dhe mendimet e 

tyre.  
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 Më poshtë janë veçuar rezultatet e përgjigjeve të studentëve në disa prej qëndrimeve ku 

konstatohet një diferencë relativisht e madhe midis mesatares aritmetike në nivel 

programi studimi dhe vlerësimit në nivel lënde. Gjykojmë e sugjerojmë se këto të dhëna 

duhet të merren në konsideratë prej strukturave përkatëse me qëllim përmirësimin e 

mëtëjshmë të lëndëve përkatëse e për pasojë programit në tërësi:  

o Në disa prej lëndëve të programit të studimit 21.43%, 12.5%, 11.11% e vlerësonin 

mesatare përmbajtjen e leksionit, shifër kjo rreth dy herë me e lartë se mesatarja 

aritmetike e vlerësimit në nivel programi për po të njëjtën përgjigje, 6% e 

studentëve.   

o Në nivel programi studimi 15.4% e studentëve e vlerësonin si mesatar mësimin në 

përgjithësi, njëkohësisht në disa lëndë specifike ky vlerësim arrinte edhe vlerat 

21.43%, 20% ( për më tepër referojuni tabelës nr. 4 të programit të studimit.  

o Në 5 prej 12 lëndëve rreth 15% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimet “Pedagogu ishte i Qarte” dhe “Qëllimi I mësimit u shpreh qartë” , 

në vlerat respektive  : 20%, 14.28%, 21.43%, 22.22%, 25% ( referojuni tabelës nr. 

7 të programit të studimit.)për qëndrimin e parë si dhe 26.66%, 22.22%, 21.43%, 

16.67% ( tabela nr. 6) 

 Duke marrë shkas nga rezultatet statistikorë mbi qëndrimin: “ Mësimi ishte i 

mërzitshëm”, ku në dia prej lëndëve të programit të studimit 67%, 64.28%, 53.34 %, 50%  

e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort, si dhe rezultatevë të përgjigjeve të 

studentëve mbi qëndrimet që vijojnë:  

o “Mësimi ishte interesant,”  ku në 4 prej 12 lëndëve në vlerat 20%, 21.43%, 

22.22% studentët nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin( referojuni 

tabelës nr. 5 të programit të studimit), si dhe në nivel program studimi 14.5% nuk 

ishin dakort dhe aspak dakort; 

o “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst” ku në 4 prej 12 lëndëve të semstrit të parë, mbi 20 % e 

studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin ( më specifikisht në vlerat  22.22%, 

33.33%, 25%, 21.43%  për më tepër tabela nr. 13 e programit respektiv);  

o “ Pedagogu e bën lëndën interesante”, kun ë disa prej lëndëve 22.22%, 21.43%, 

20%  studentëve nuk ishin aspak dakort me qëndrimin;  

sugjerojmë gjetjen e teknikave dhe instrumentave për ti bërë disa prej lëndëve më 

interesante si nga pikëpamja e përmbajtjes së lëndës edhe metodologjisë së 

mësimdhënies së pedagogëve.  

Megjithatë dëshirojmë të nënvizojmë se në disa prej lëndëve janë student ata që 

evidentojnë disa fusha si praktika të mira “Mora informacion të cilat nuk i dija;” “Më 

pëlqyen më shumë temat e zhvilluara në mësim; “Shumë interesant; “Qartësia gjatë 

leksionit, do të doja që vështirësia të ishte më e ulët;” 
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 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve86 mbi dy pyetjet e hapura të 

cilat mund të shërbejnë njëkohësiht si një pikë e rëndësihme referimi për përmirësimin e 

mëtejshëm të programit:  

 elementët që vlerësonin në programin e studimit: 

 Shpjegimi i pedagoges mjaft i qartë; 

 Mësimi ishte i thjesht;  

  Më pëlqente mënyra se si na inkurajonte të mësonim,;  

 Më pëlqeu mënyra e zhvillimit të mësimit; 

 “cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Duhet të vihet në punë salla e laboratorit.   

 Më shumë detyra për studentët; 

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi i 

disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë bazë 

por edhe më gjerë.  

 

                                                           
86 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  


