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1. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË EKONOMIKS 

1.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor në Ekonomiks në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 

akademik 2018-2019, 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 90% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.1 Në tabelën që vijon janë 

pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe të 

dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve 

që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e 

studentëve pjesëmarrës. 
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SEMESTRI I 

1 Ana Cano Gjuhë e huaj: Spanjisht SPA 230 4 5 80% 

2 

Besnik Mehmetaj 

Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi CSE 130 16 22 73% 

3 Blerina Dervishaj Kontabilitet Financiar FIN 210 28 30 93% 

4 Edlira Aliaj Historia e Mendimit Ekonomik ECN 271 33 35 94% 

5 Emi Malaj Ekonomi Monetare ECN 372 66 71 93% 

6 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 38 42 90% 

7 Ilira Pulaj Politika të Zhvillimit Ekonomik ECN 321 66 71 93% 

8 Ilira Pulaj Tregtia Ndërkombëtare ECN 373 58 61 95% 

9 Klaudja Guga Makroekonomi ECN 270 34 36 94% 

10 Llambrini Sota Matematikë e Përgjithshme MTE 150 20 26 77% 

11 Lorena Alikaj Hyrje në Ekonomi ECN 150 15 22 68% 

12 Lorena Alikaj Ekonomiks i Sektorit Publik ECN 376 63 64 98% 

13 Migena Petanaj Financa 1 FIN 120 19 26 73% 

14 Staf Info - 2 Rritja Ekonomike dhe Zhvillimi ECN 328 10 13 77% 

15 Xhiliola Agaraj Bazat e Marketingut MKT 110 19 27 70% 

16 Zamira Alimema Gjuhë e Huaj: Anglisht ENG 230 21 22 95% 

17 Zamira Sinaj Zhvillimi i Planit Të Biznesit BIZ 345 64 69 93% 

SEMESTRI II 

1 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 60 63 95% 

2 Rezarta Hasanaj Menaxhim Biznesi BIZ 140 17 19 89% 

                                                                 
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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3 Albert Qarri Statistikë MTE 220 15 02 100% 

4 Albert Qarri Statistikë në Ekonomi ECN 220 24 24 100% 

5 Alta Haluci Shkrim Akademik ALB 380 64 67 96% 

6 Ana Taushani Sistemet e Informacionit në 

Ekonomi 

CSE 290 2 2 100% 

7 Brisejda Ramaj Parimet e Kontabilitetit FIN 110 20 21 95% 

8 Doriana Feimi Sjellje Organizative BIZ 230 25 25 100% 

9 Lorena Alikaj Ekonomiks financiar ECN 374 45 46 98% 

10 Leonard Bezati Matematikë e Zbatuar në Financë 

dhe Ekonomiks 

MTE 170 19 20 95% 

11 Leonard Bezati Matematikë e Zbatuar MTE 160 3 4 75% 

12 Klaudja Guga Ekonomiks i Punës ECN 274 34 36 94% 

13 Ilira Pulaj Mikroekonomi ECN 170 24 26 92% 

14 Florian Miti Ekonomiks i Integrimit Europian ECN 379 18 20 90% 

15 Edlira Aliaj Ekonomiks Menaxherial ECN 273 28 28 100% 

16 Edlira Cerkezi Shkrim Akademik ALB 180 19 20 95% 

17 Emi Malaj Rritja Ekonomike dhe zhvillimi ECN 328 63 66 95% 

18 Enkelejda Haxhiraj E drejtë biznesi DRE 250 27 27 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 86% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 95% 

Totali 90%3 
TABELA 1: PJESËMARRJA E STUDENTËVE NË STUDIM SIPAS LËNDËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT 

EKONOMIKS 

1.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

 

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 

                                                                 
2 Pwr shkak tw disa procedurave tw realizuara prej sekretarive pwrkatwse, numri I studentwve tw rregjitruar nw sistem wshtw 0, ndwrkohw 

qw janw plotwsuar pyetwsor pwr student. Pwr arsye studimi, pjeswmarrja e studentwve do tw pwrllogaritet 100%.  
3 Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së studentëve 

e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur nuk është plotësuar 

as edhe një pyetësor). 
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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).  

 

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 Ekonomiks është si vijon: për 83.9% të 

studentëve shumë e mirë, për 14.5% e mirë, për 0.9%  mesatare, për 0.1% të studentëve 

ishte e keqe si dhe për 0.6% 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 1: SI E VLERËSONI PËRMBAJTJEN E LEKSIONIT? 

 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 82.3 % 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 16.4% e cilësonin si të mire,0.8% e studentëve 

e cilësonin mesatare, për 0.2% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.4% shumë e keqe.4 

Për më tepër grafiku: 

 

 
GRAFIKU 2: SI E VLERËSONI MËSIMIN NË PËRGJITHËSI 

                                                                 
4 Marzhi i gabimit : 0.001 
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II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 73.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 22.1% ishin dakort, 1.6% nuk ishin dakort,  2.5% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 0.2% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 3: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

 

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

totalisht dakort, 23.9% e studentëve ishin dakort, 1.9% e studentëve nuk ishin dakort, 

2.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. 

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

 
GRAFIKU 4: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: "QËLLIMI I MËSIMIT U SHPREH QARTË?" 

Në tabelën e mëposhtëm janë të paraqitura përgjigjet e studentëve për secilën lëndë në 

programin e studimit Ekonomiks, të shprehura në përqindje:  
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3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 74% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 22.2% ishin dakort, 1.5% s’janë dakort, 2.2% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 0.1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

 
GRAFIKU 5: A ISHTE I QARTË PEDAGOGU? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  38.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 21.4 % ishin dakort, 25.6% nuk ishin dakort me qëndrimin, 12.1% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.7% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit5. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
GRAFIKU 6: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: “PËRMBAJTJA E MËSIMIT ISHTE SHUMË E VËSHTIRË”? 

 

 

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

63.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 28.4% ishin dakort, 4.6% nuk ishin dakort, 

2.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.2% e cilësonin të parëndësishëm6. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
5 Marzhi i gabimit : 0.001 
6 Marzhi I gabimit: 0.002 
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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”,  41% 

e studentëve ishin totalisht dakort, 22.1% ishin dakort 24.8% nuk ishin dakort, 9.7% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 2.3% e cilësonin të parëndësishëm.7 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
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: 73.4% ishin totalisht dakort, 22.2% ishin dakort, 

1.7% nuk ishin dakort, 2.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.1% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm8. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

                                                                 
7 Marzhi i gabimit: 0.001 
8 Marzhi i gabimit : 0.001 
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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 është si më poshtë vijon :61% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 28.3% ishin dakort, 7.7% nuk ishin dakort, 2.9% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 0.2% e cilësonin të parëndësishëm9. Përgjigjet janë të shprëndara sipas 

grafikut të mëposhtëm:  

 
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: 60.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.7% ishin dakort, 7.6% 

nuk ishin dakort, 3.6% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.2% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shperndara sipas garfikut: 

                                                                 
9 Marzhi i gabimit: 0.001 
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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: 69.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 24.5% ishin dakort, 2.6% nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.5% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
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 Ekonomiks është si më poshtë vijon: 

29.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 10.4% ishin dakort, 26.8% nuk ishin dakort, 

26% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.4% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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GRAFIKU 13: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: “MËSIMI ISHTE I MËRZITSHËM? 
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2. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË KONTABILITET 

2.1  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor 

Në programin e studimit Bachelor në Kontabilitet gjatë vitit akademik 2018-2019, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 95% e 

studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.10 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë 

të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe të dytë, kodi përkatës, 

pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar 

pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës: 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I 

1 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 38 38 100% 

2 Ana Cano Gjuhë e Huaj: Spanjisht SPA 230 10 10 100% 

3 Belinda Halilaj Legjislacion tregtar DRE 260 15 15 100% 

4 

Besnik Mehmetaj 

Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi CSE 130 12 13 92% 

5 Brisejda Ramaj Kontabilitet Financiar FIN 210 16 16 100% 

6 Bukuroshe Isufaj Gjuhë e Huaj : Italisht IT 230 6 6 100% 

7 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 17 18 94% 

8 Florian Miti Makroekonomi ECN 270 19 20 95% 

9 Grigor Dede Kontabilitet Ndërkombëtar FIN 314 37 38 97% 

10 Llambrini Sota Matematikë e Përgjithshme MTE 150 14 15 93% 

11 Lorena Alikaj Hyrje në Ekonomi ECN 150 13 14 93% 

12 Lorena Taraj Kontabilitet Kosto FIN 311 37 37 100% 

13 Migena Petanaj Financa 1 FIN 120 12 13 92% 

14 Migena Petanaj Teknika Bankare FIN 226 4 4 100% 

15 Rudina Lipi Kontabilitet i Aplikuar FIN 313 31 31 100% 

16 Xhiliola Agaraj Bazat e Marketingut MKT 110 14 15 93% 

SEMESTRI II 

                                                                 
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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1 Albert Qarri Statistikë MTE 220 2 011 100% 

2 Albert Qarri Statistikë në Ekonomi ECN 220 17 18 94% 

3 Alta Haluci Shkrim Akademik ALB 380 37 38 97% 

4 Blerina Dervishaj Institucionet Financiare FIN 215 19 20 95% 

5 Brisejda Ramaj Parimet e Kontabilitetit FIN 110 14 16 88% 

6 Edlira Cerkezi Shkrim Akademik ALB 180 12 14 86% 

7 Fioralba Vela Sjellje Organizative BIZ 230 16 17 94% 

8 Grigor Dede Kontabilitet Publik FIN 264 20 21 95% 

9 Ilira Pulaj Mikroekonomi ECN 170 12 15 80% 

10 Leonard Bezati Matematikë e Zbatuar Financë dhe 

Ekonomiks 

MTE 170 10 12 83% 

11 Leonard Bezati Matematike e Zbatuar MTE 160 4 4 100% 

12 Lorena Taraj Analiza e Pasqyrave Financiare FIN 331 32 32 100% 

13 Migena Petanaj Sistemet Fiskale FIN 219 19 19 100% 

14 Rezarta Hasanaj Menaxhim Biznesi BIZ 140 10 13 77% 

15 Xhiliola Agaraj Marketingu Strategjik MKT 335 33 33 100% 

16 Ylldeze Sokoli Kontabilitet Drejtimi FIN 322 32 32 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 97% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 93% 

Totali 95%
12 

TABELA 2: PJESMARRJA E STUDENTËVE NË STUDIM SIPAS LËNDËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT: 

KONTABILITET 

 

2.2.Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

 

                                                                 
11 Pwr shkak tw disa procedurave tw realizuara prej sekretarive pwrkatwse, numri I studentwve tw rregjitruar nw sistem wshtw 0, 

ndwrkohw qw janw plotwsuar pyetwsor pwr student. Pwr arsye studimi, pjeswmarrja e studentwve do tw pwrllogaritet 100%. 
12  Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e 
aritmetike e pjesëmarrjes së studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar 
minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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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).  

I.  Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja e përgjigjeve të studentëve për programin e 

studimit Kontabilitet është si vijon: për 74.6% të studentëve  shumë e mirë, për 21 % e 

mirë, për 4.3%  mesatare, 0.3% e cilësojnë të keqe po ashtu për 0.3% ishte shumë e 

keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike për secilin 

vlerësim 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: 76 % e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.5% e cilësonin si të 

mirë, 4.2% vlerësimi ishtë mesatar si dhe për 0.3% të studentëve ishte I keq. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

74.6%

21%

4.3% 0.3% 0.3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Shumë e Mirë e Mirë Mesatare E keqe Shumë e Keqe



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 16 nga 179 
 

 
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: 73.8% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21.5% e cilësonin si të mirë, 4.2% e studentëve 

e cilësonin mesatare, për 0.5% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.1% shumë e 

keqe.13 Për më tepër grafiku: 

 
GRAFIKU 3: SI E VLERËSONI MËSIMIN NË PËRGJITHËSI? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 58.7% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 34.5 % ishin dakort, 4.2% nuk ishin dakort, 1.1% nuk ishin aspak 

dakort si dhe 1.3 % e cilësonin të parëndësihme14, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
13 Marzhi i gabimit: 0.001 
14 Marzhi I gabimit: 0.002 
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GRAFIKU 4: A DO TA CILËSONIT MËSIMIN INTERESANT? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 60.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 32.6 % e studentëve ishin dakort, 4.3% e studentëve nuk ishin 

dakort, 1.1 % nuk ishin aspak dakort,si dhe  1.2% e cilësojnë të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
GRAFIKU 5: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: "QËLLIMI I MËSIMIT U SHPREH QARTË?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 63.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 30.4% ishin dakort, 3.4% s’janë dakort, 1.1% s’janë aspak dakort si dhe 1.2% 

e cilësojnë të parëndësishme.15 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
15 Marzhi I gabimit: 0.001 
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GRAFIKU6: A ISHTE I QARTË PEDAGOGU? 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  27.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 28% ishin dakort, 21.5% nuk ishin dakort me qëndrimin, 17.2% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 5.8% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shprëndara sipas grafikut që vijon:  

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

55.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 31.3% ishin dakort, 5.9% nuk ishin dakort, 

3.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.9% e cilësonin të parëndësishëm. 16Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
16 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 8: 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, 32.7% ishin dakort, 17.1 % nuk ishin dakort, 

113.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.5% e cilësonin të parëndësishëm.  Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon17: 

 
GRAFIKU 9: 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, 27.7% ishin dakort, 

2.8% nuk ishin dakort, 1.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin 

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

 

 
GRAFIKU 150: 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 Kontabilitet është si më poshtë vijon 

: 57.2 % e studentëve ishin totalisht dakort, 33% ishin dakort, 2.7% nuk ishin dakort, 

                                                                 
17 Marzhi I gabimit : 0.001 
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3% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe4.1% e cilësonin të parëndësishëm. 18 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
GRAFIKU 161: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN : “ PEDAGOGU INKURAJONTE MENDIMIN KRITIK” 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesmarrja 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: 54% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.5% ishin dakort, 4.9% nuk 

ishin dakort, 4.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.2% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut:  

 

GRAFIKU 172 A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN : “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: 62.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 29.4% ishin dakort, 5.1% nuk ishin dakort, 1.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 

1.5% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm19. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

                                                                 
18 Marzhi igabimit: 0.001 
19 Marzhi I gabimit: 0.0001 
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GRAFIKU 18: 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 Kontabilitet është si më poshtë vijon: 

18.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.5% ishin dakort, 25% nuk ishin dakort, 

35.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 9.3% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
GRAFIKU 14: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN : “MËSIMI ISHTE I MËRZITSHËM? 
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3. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË MARKETING; 

 3.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Marketing gjatë vitit akademik 2018-2019, 

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 89 % e 

studentëve që kanë ndjekur kurset respektive ( 85% e studentëve semestri I dhe 95% e 

studentëve semestri II). Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e 

programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i 

studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin 

e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës: 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I  

1 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 20 21 95% 

2 Aljona Laska E Drejtë Biznesi DRE 250 1 1 100% 

3 Ana Cano Gjuhë e Huaj: Spanjisht SPA 230 10 11 91% 

4 Aurela Ramaj Shpërndarje , Drejtim i Forcës Shitëse MKT 316 19 20 95% 

5 Besnik Mehmetaj Sistemet e Informacionit në Ekonomi CSE 290 2 5 40% 

6 Blerina Dervishaj Kontabilitet Financiar FIN 210 18 19 95% 

7 Bukuroshe Isufaj Gjuhe huaj : Italisht IT 230 1 1 100% 

8 

Denis Sinanaj 

Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi CSE 130 12 16 75% 

9 Elenica Pjero Sjellje Konsumatore MKT 311 19 20 95% 

10 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 14 14 100% 

11 Klaudja Guga Makroekonomi ECN 270 16 19 84% 

12 Leonard Bezati Matematikë e Përgjithshme MTE 150 12 17 71% 

13 
Lorena Alikaj Hyrje në Ekonomi ECN 150 12 16 75% 

14 
Miranda Haxhiu Parimet e Kontabilitetit FIN 110 13 18 72% 

15 

Rezarta Hasanaj 

Sipërmarrje Manaxhim Biznes i 

Vogël/Mesëm BIZ 232 12 13 92% 

16 Sonila Bërdo Strategji Marketingu MKT 331 19 20 95% 

17 
Sonila Bërdo Marketingu i Tregjeve të Biznesit MKT 313 19 20 95% 

18 
Zamira Sinaj Menaxhim Biznesi BIZ 140 11 17 65% 

19 
Zamira Alimema Gjuhë e Huaj : Anglisht ENG 230 5 6 83% 
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SEMESTRI II 

1 Albert Qarri Statistikë MTE 

22020 

2 2 100% 

2 Albert Qarri Statistikë në Ekonomi ECN 220 14 15 93% 

3 Arben Baushi Matematikë e Zbatuar MTE 160 13 15 87% 

4 Arben Hysi Manaxhim i Burimeve Njerëzore BIZ 243 14 14 100% 

5 Aurela Ramaj Marketing Ndërkombëtar MKT 314 19 20 95% 

6 Brikena 

Sulejmani 

Financa 1 FIN 120 12 14 86% 

7 Doriana Feimi Sjellje Organizative BIZ 230 15 15 100% 

8 Elenica Pjero Promocion MKT 312 19 20 95% 

9 Evelina Bazini Bazat e Marketingut MKT 110 12 14 86% 

10 Evelina Bazini Kërkimi Marketing MKT 212 15 15 100% 

11 Xhiliola Agaraj Marketing Strategjik MKT 335 19 19 100% 

12 Xhiliola Agaraj Drejtim Marketingu MKT 211 14 14 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 85% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 95% 

Totali 89% 
TABELA 3: PJESMARRJA E STUDENTËVE NË STUDIM SIPAS LËNDËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT : 

MARKETING 

3.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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).  

 

                                                                 
20 Pwr shkak tw disa procedurave tw realizuara prej sekretarive pwrkatwse, numri I studentwve tw rregjitruar nw sistem wshtw 0, 

ndwrkohw qw janw plotwsuar pyetwsor prej studentwve. Pwr arsye studimi, pjeswmarrja e studentwve do tw pwrllogaritet 100%. 
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I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

1. Përmbajtjes së Leksionit: Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve për 

programin e studimit Marketing është si vijon: për 76.2 % të studentëve  shumë e mirë, 

për 19 % e mirë, për 2.8%  mesatare, 0.5% e cilësojnë të keqe si dhe për 1.4% ishte 

shumë e keqe21. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike për 

secilin vlerësim për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
GRAFIKU 19: SI E VLERËSONI PËRMBAJTJEN E LEKSIONIT? 

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

është si vijon: 76.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.4% e cilësonin si të 

mire, për 3.3% vlerësimi ishtë mesatar si dhe për 0.7 % shumë e keqe22. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 

 

GRAFIKU 20: 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: 76.3% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.6 % e cilësonin si të mirë, 3.2% e studentëve 

                                                                 
21 Marzhi igabimit:0.001 
22 Marzhi i gabimit: 0.001 
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e cilësonin mesatare, për 0.3% të studentëve ishte e keqe si dhe për 1.6 % shumë e keqe. 

Për më tepër grafiku: 

 
GRAFIKU 21: SI E VLERËSONI MËSIMIN NË PËRGJITHËSI? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 67.9% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 25.3 % ishin dakort, 2.7%% nuk ishin dakort, 2.6% e studentëve nuk 

ishin aspak dakort si dhe 1.6% e cilësonin të parëndësishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon23: 

 
GRAFIKU 22: A DO TA CILËSONIT MËSIMIN INTERESANT? 

 

 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 64.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 28 % e studentëve ishin dakort, 3.4% e studentëve nuk ishin 

dakort, 2.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.9% e cilësonin të parëndësishme24. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
23 Marzhi I gabimit: 0.001 
24 Marzhi I gabimit 0.001 
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GRAFIKU 23: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: "QËLLIMI I MËSIMIT U SHPREH QARTË?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 68.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 21.9% ishin dakort, 5.5% s’janë dakort, 2.8% e studentëve nuk janë aspak 

dakort si dhe 1.3% e cilësojnë të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

  
4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  36.6% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23.7% ishin dakort, 23.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 14.4% 

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

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

 
GRAFIKU 24: 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:  

63.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.3% ishin dakort, 2.5% nuk ishin dakort, 

3.2% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.6% e cilësonin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
GRAFIKU 25: 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”,  

37.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 29.4% ishin dakort, 18.1% nuk ishin dakort, 

13.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm25. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 

 
GRAFIKU 26: 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: 67.6% ishin totalisht dakort, 25.2% ishin dakort, 

1.8% nuk ishin dakort, 3.4% sjam aspak dakort si dhe 2.1% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm26. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

                                                                 
25 Marzhi I gabimit:0.001 
26 Marzhi igabimit: 0.001 
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GRAFIKU 27: 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 Marketing është si më poshtë vijon: 

57.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.9% ishin dakort, 2.7% nuk ishin dakort, 

3% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 4.1% e cilësonin të parëndësishëm.27 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
GRAFIKU 28: 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: 56.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.4% ishin dakort, 5.8% 

nuk ishin dakort, 4.8% sjanë aspka dakort si dhe 2.5% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm28. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

                                                                 
27 Marzhi igabimit: 0.001 
28 Marzhi I gabimit : 0.001 
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GRAFIKU 29: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: “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: 63.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 27.6% ishin dakort, 2% nuk ishin dakort, 3.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 

3.2% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm29. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
GRAFIKU 30: 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 Marketing është si më poshtë vijon: 

25.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.7% ishin dakort, 30.8% nuk ishin dakort, 

24% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.7% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm.30 Përgjigjet janë të shprëndara sipas grafikut:  

                                                                 
 
30 Marzhi I gabimit: 0.001 
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4. PROGRAMI I STUDIMIT “BACHELOR NË MENAXHIM TURIZËM” 

4.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Menaxhim Turizmi në Fakultetin e Ekonomisë 

gjatë vitit akademik 2018-2019, 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 92% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.31 Në tabelën 

që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të 

parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i 

studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja 

e studentëve pjesëmarrës. 
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SEMESTRI I 

1 Ana Cano Gjuhë e Huaj: Spanjisht SPA 230 5 5 100% 

2 

Besnik Mehmetaj 

Sistemet e Informacionit në 

Ekonomi CSE 290 3 3 100% 

3 Blerina Dervishaj Kontabilitet Financiar FIN 210 6 7 86% 

4 

Denis Sinanaj 

Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi CSE 130 25 30 83% 

5 Elenica Pjero Sjellje e Konsumatorit Turist MKT 333 29 29 100% 

6 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 9 10 90% 

7 Klaudja Guga Makroekonomi ECN 270 13 15 87% 

8 Leonard Bezati Matematikë e Përgjithshme MTE 150 28 32 88% 

9 Miranda Haxhiu Parimet e Kontabilitetit FIN 110 26 31 84% 

10 Rezarta Brokaj Menaxhim Destinacionesh TUR 354 28 29 97% 

11 Rezarta Brokaj Organizimi i Udhëtimeve Turistike TUR 355 30 31 97% 

12 

Rezarta Hasanaj 

Sipërmarrje Manaxhim Biznes i 

Vogël BIZ 232 7 8 88% 

13 

Shkëlqim Sinanaj 

Ekonomi Ambient dhe Turizëm i 

Qendrueshëm TUR 252 9 9 100% 

14 Shkëlqim Sinanaj Ndërmarrje Turistike TUR 361 29 29 100% 

15 Shkëlqim Sinanaj Strategji Turizmi TUR 364 29 29 100% 

16 Shkëlqim Sinanaj Praktika Profesionale TUR 389 1 2 50% 

17 Ulvin Veizaj Legjislacioni për Turizmin DRE 270 1 2 50% 

18 Zamira Sinaj Menaxhim Biznesi BIZ 140 25 29 86% 

                                                                 
31 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndëi.  
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19 Zamira Alimema Gjuhë e Huaj : Anglisht ENG 230 6 7 86% 

20 Zamira Sinaj Baza Turizmi TUR 121 28 32 88% 

SEMESTRI II 

1 Zamira Sinaj Zhvillimi I Planit Te Biznesit BIZ 345 26 27 96% 

2 Xhiliola Agaraj Drejtim Marketing MKT 211 12 12 100% 

3 Shkelqim Sinanaj Marketing Territori Dhe Turizem 

Nderkombetar 

MKT 332 25 26 96% 

4 Rezarta Brokaj Praktika Profesionale TUR 389 25 26 96% 

5 Rezarta Brokaj Ekonomiks Turizmi TUR 243 15 15 100% 

6 Albert Qarri Statistika Në Ekonomi ECN 220 11 11 100%
32 

7 Alta Haluci Shkrim Akademik ALB 180 22 24 92% 

8 Arben Baushi Matematikë e Zbatuar MTE 160 23 25 92% 

9 Brikena Sulejmani Financa 1 FIN 120 21 23 91% 

10 Doriana Feimi Sjellje Organizative BIZ 230 12 12 100% 

11 Klodiana Gorica Menaxhim Transporti TUR 365 21 21 100% 

12 Ilirjan Lipi Manaxhim i Burimeve Njerëzore BIZ 242 12 12 100% 

13 Ilira Pulaj Mikroekonomi ECN 170 22 24 92% 

14 Fioralba Vela Drejtim Ndërmarrjesh Turistike TUR 362 22 23 96% 

15 Evis Hudhera Shkrim Akademik ALB 380 24 25 96% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 96% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 88% 

Totali 92%33 
TABELA 4: PJESMARRJA E STUDENTËVE NË STUDIM SIPAS LËNDËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT: MENAXHIM TURIZMI 

 

4.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

 

                                                                 
32 Pwr shkak tw disa procedurave tw realizuara prej sekretarive pwrkatwse, numri I studentwve tw rregjitruar nw sistem wshtw 0, 

ndwrkohw qw janw plotwsuar pyetwsor prej studentwve. Pwr arsye studimi, pjeswmarrja e studentwve do tw pwrllogaritet 

100%. 
33  Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare  aritmetike e 
pjesëmarrjes së studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimum një pyetësor. 
(Nuk janë llogaritur lëndët kur nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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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).  

 

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 Menaxhim Turizmi është si vijon: për 

87.8% të studentëve ishte shumë e mirë, për 9.9% e mirë, për 1.5%  mesatare, për 0.2% 

e keqe si dhe për 0.6% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

mesatares aritmerike për secilin vlerësim për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm:  

 
GRAFIKU 31: SI E VLERËSONI PËRMBAJTJEN E LEKSIONIT? 

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

është si vijon: 86.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 11.9% e cilësonin si të 

mire, për 0.8% vlerësimi ishtë mesatar, si dhe për 0.7 % shumë i keq. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 
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GRAFIKU 32: 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: 83.3% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.7% e cilësonin si të mirë, 1.5% e studentëve 

e cilësonin mesatare, si dhe për 0.5% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
GRAFIKU 33: SI E VLERËSONI MËSIMIN NË PËRGJITHËSI? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 77% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 17.7% ishin dakort, 2.4% nuk ishin dakort, 05% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

2.3% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

GRAFIKU 34: A DO TA CILËSONIT MËSIMIN INTERESANT? 
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2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 74.3% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 20.6% e studentëve ishin dakort, 2.2% e studentëve nuk ishin 

dakort, 0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.4% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishme. 34Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
GRAFIKU 35: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: "QËLLIMI I MËSIMIT U SHPREH QARTË?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 74.3% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 20.6% ishin dakort, 2.2% s’janë dakort, 0.5% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 2.4% e cilësojnë të parënndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
GRAFIKU 36: A ISHTE I QARTË PEDAGOGU? 

 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  37.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 22.8% ishin dakort, 16.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 15.7% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 6.8% e cilësonin të parëndësishëm 

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

                                                                 
34 Marzhi igabimit: 0.001 
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Grafiku 37: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

67.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 21.5% ishin dakort, 4.1% nuk ishin dakort, 

2.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.4% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8 : 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”,  

44.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.8% ishin dakort, 13.7% nuk ishin 

dakort,14.9% nuk ishin aspak dakort si dhe6.5% e cilësonin të parëndësishëm. 35 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
35 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 38: 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,19.8% ishin dakort, 

1.2% nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.3% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm.36 Grafikisht qëndrimi i shpërmdarë si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 39: 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 menaxhim turizmi është si më poshtë 

vijon: 61.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.7% ishin dakort, 5.6% nuk ishin 

dakort, 4.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 5.6% e cilësonin të 

parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                                 
36 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 40: 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: 67% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.2% ishin dakort, 5.7% nuk 

ishin dakort, 1.3% nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.8% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 

 
Grafiku 41: 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: 75.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 18.3% ishin dakort, 1.5% nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 

3.8% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme37. Përgjigjet janë të shëprndara 

sipas grafikut:  

                                                                 
37 Marzhi igabimit: 0.002 
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GRAFIKU 42: 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 Menaxhim Turizmi është si më poshtë 

vijon: 13% e studentëve ishin totalisht dakort, 17% ishin dakort, 25% nuk ishin dakort, 

36% nuk ishin aspak dakort si dhe 9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
GRAFIKU 43: A JENI DAKORT ME QËNDRIMIN: “MËSIMI ISHTE I MËRZITSHËM?” 
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5.PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË ADMINISTRIM BIZNES 

5.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Administrim Biznesi në Fakultetin e Ekonomisë 

gjatë vitit akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

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

shprehur në përqindje është 87% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. Në tabelën që 

vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të parë 

dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i 

studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja 

e studentëve pjesëmarrës.: 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I 

1 Aljona Laska 
E Drejtë Biznesi DRE 250 3 6 50% 

2 Aljona Laska E Drejtë Biznesi DRE 250 4 4 100% 

3 Ana Cano Gjuhë e Huaj: Spanjisht SPA 230 25 26 96% 

4 Arben Hysi Marrëdheniet e Punës BIZ 236 22 29 76% 

5 Arben Hysi Komunikimi në Botën e 

Biznesit BIZ 301 66 70 94% 

6 Besnik Mehmetaj Sistemet e Informacionit në 

Ekonomi CSE 290 8 9 89% 

7 Blerina Dervishaj Kontabilitet Financiar FIN 210 40 46 87% 

8 Bukuroshe Isufaj Gjuhë e Huaj: Italisht IT 230 5 5 100% 

9 Denis Sinanaj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi CSE 130 45 64 70% 

10 Enida Pulaj Menaxhim Strategjik BIZ 335 69 75 92% 

11 Enida Pulaj Praktika profesionale BIZ 391 5 6 83% 

12 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 33 39 85% 

13 Fioralba Vela Menaxhim i Cilësisë BIZ 334 71 75 95% 

14 Ilirjan Lipi Biznes Ndërkombëtar BIZ 333 70 74 95% 

15 Klaudja Guga Makroekonomi ECN 270 37 44 84% 

16 Leonard Bezati 
Matematikë e Përgjithshme MTE 150 45 66 68% 

17 Lorena Alikaj Hyrje në Ekonomi ECN 150 47 66 71% 

18 Lorena Taraj Kontabilitet Kosto-Drejtimit FIN 312 72 75 96% 

19 Miranda Haxhiu Parimet e Kontabilitetit FIN 110 47 68 69% 

20 Zamira Sinaj Menaxhim Biznesi BIZ 140 44 63 70% 

21 Zamira Alimema Gjuhë e Huaj: Anglisht ENG 230 5 6 83% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 76% 
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SEMESTRI II 

1 Albert Qarri Statistikë MTE 220 6 6 100%38 

2 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 59 65 91% 

3 Albert Qarri Statistikë në Ekonomi ECN 220 30 32 94% 

4 Alta Haluci Shkrim Akademik ALB 180 40 44 91% 

5 Amalia Cipi Menaxhim Operacionesh BIZ 343 59 61 97% 

6 Arben Baushi Matematikë e Zbatuar MTE 160 45 50 90% 

7 Arben Hysi Praktika Profesionale BIZ 391 60 64 94% 

8 Brikena Sulejmani Financa 1 FIN 120 41 45 91% 

9 Doriana Feimi Sjellje Organizative BIZ 230 34 37 92% 

10 Evelina Bazini Bazat e Marketingut MKT 110 40 43 93% 

11 Evis Hudhera Shkrim Akademik ALB 380 55 58 95% 

12 Ilira Pulaj Mikroekonomi ECN 170 40 44 91% 

13 

Ilirjan Lipi 

Menaxhim i Burimeve 

Njerëzore BIZ 242 39 42 93% 

14 

Rezarta Hasanaj 

Sipërmarrje dhe Menaxhim 

Biznes i Vogël/Mesëm BIZ 233 34 38 89% 

15 Xhiliola Agaraj Drejtim Marketing MKT 211 34 36 94% 

16 Zamira Sinaj Zhvillimi i Planit të Biznesit BIZ 345 61 64 95% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 83% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II 93% 

TOTAL 87% 
TABELA 5: PJESMARRJA E STUDENTËVE NË STUDIM SIPAS LËNDËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT : ADMINISTRIM BIZNESI 

5.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pyetwsorëve 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

 

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 

                                                                 
38 Pwr shkak tw disa procedurave tw realizuara prej sekretarive pwrkatwse, numri I studentwve tw rregjitruar nw sistem wshtw 0, 

ndwrkohw qw janw plotwsuar pyetwsor prej studentwve. Pwr arsye studimi, pjeswmarrja e studentwve do tw pwrllogaritet 

100%. 
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aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje).  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

programit të studimit Administrim Biznesi është si vijon: për 73.4 % të studentëve  

shumë e mirë, për 22.6 % e mirë, për 3.2 %  mesatare, 0.2% e cilësojnë të keqe si dhe 

për 0.5% ishte shumë e keqe.39 Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmetike për secilën rubrikë për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 44: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 72.4 % e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 23.1 % e cilësonin si të 

mire, për 3.7 % vlerësimi ishtë mesatar, për 0.2% ishte  e keqe si dhe për 0.6% shumë 

e keqe. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 45: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të  leksionit? 

 

                                                                 
39 Marzhi I gabimit: 0.001 
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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: 70.7% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 24.6% e cilësonin si të mirë, 3.3% e studentëve 

e cilësonin mesatare, për 0.1% të studentëve ishte e keqe si dhe për 1.2% shumë e keqe. 

Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 46: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 64.8% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 30.8 % ishin dakort, 3.3% nuk ishin dakort, 0.6% nuk ishin aspak 

dakort si dhe 0.5% e cilësonin të pa rëndësishëm,  të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

Grafiku 47: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 64.8 % e studentëve 

ishin totalisht dakort, 31% e studentëve ishin dakort, 2.9% e studentëve nuk ish dakort, 

0.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 0.4% e cilësonin të pa rendësishëm. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 48: A jeni dakort me qëndrimin : "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” Mesatarisht : 66.7% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 29.3% ishin dakort, 3 % s’janë dakort, 0.6 % sjanë aspak dakort si dhe 

0.4 % e cilësojnë të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 49: A ishte i qartë Pedagogu? 

Njëkohësisht përgjigja për secilën lëndë sëbashku me pedagogun përgjegjës gjendet në tabelën 

që vijon e shprehur në përqindje. Në referenca gjendet edhe marzhi i gabimit si pasojë e 

përllogaritjes së UVMS-së. 

Nr Pedagogu Lënda 

T
o

ta
li

sh
t 

D
a

k
o

rt
 (

v
le

ra
 

n
ë 

%
) 

D
a

k
o

rt
 (

v
le

ra
 n

ë 
%

) 

S
’j

a
m

 D
a

k
o

rt
 (

v
le

ra
 n

ë 

%
) 

S
’j

a
m

 A
sp

a
k

 D
a

k
o

rt
 

(v
le

ra
 n

ë 
%

) 

E
 P

a
 R

ën
d

ës
is

h
m

e
 

(v
le

ra
 n

ë 
%

) 

SEMESTRI I 

1 Aljona Laska E Drejtë Biznesi 66.67 33.33 0 0 0 

2 Aljona Laska E Drejtë Biznesi 75 25 0 0 0 

3 Ana Cano Gjuhë e Huaj: Spanjisht 64 32 4 0 0 

4 Arben Hysi Marrëdheniet e Punës 77.27 18.18 4.55 0 0 
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5 Arben Hysi Komunikimi në Botën e 

Biznesit 

71.21 27.27 0 1.52 0 

6 Besnik Mehmetaj Sistemet e Informacionit në 

Ekonomi 

37.5 50 12.5 0 0 

7 Blerina Dervishaj Kontabilitet Financiar 55 37.5 2.5 5 0 

8 Bukuroshe Isufaj Gjuhë e Huaj: Italisht 100 0 0 0 0 

9 Denis Sinanaj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi40 

71.11 24.44 4.44 0 0 

10 Enida Pulaj Menaxhim Strategjik41 68.12 28.99 1.45 1.45 0 

11 Enida Pulaj Praktika profesionale 100 0 0 0 0 

12 Filloreta Madani Financa 2 51.52 42.42 6.06 0 0 

13 Fioralba Vela Menaxhim i Cilësisë 70.42 28.17 1.41 0 0 

14 Ilirjan Lipi Biznes Ndërkombëtar42 74.29 22.86 2.86 0 0 

15 Klaudja Guga Makroekonomi 54.05 35.14 10.81 0 0 

16 Leonard Bezati Matematikë e Përgjithshme43 60 33.33 4.44 2.22 0 

17 Lorena Alikaj Hyrje në Ekonomi44 68.09 27.66 4.26 0 0 

18 Lorena Taraj Kontabilitet Kosto-Drejtimit 63.89 33.33 1.39 1.39 0 

19 Miranda Haxhiu Parimet e Kontabilitetit45 65.96 29.79 2.13 2.13 0 

20 Zamira Sinaj Menaxhim Biznesi 65.91 27.27 4.55 2.27 0 

21 Zamira Alimema Gjuhë e Huaj: Anglisht 60 40 0 0 0 

SEMESTRI II 

4. Me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  41.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 29% ishin dakort, 17.8 % nuk ishin dakort me qëndrimin, 9.9% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.3% e cilësonin të parëndësishëm 46 

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

 

                                                                 
40 Marzhi I gabimit: 0.0001 
41 Marzhi I gabimit: 0.0001 
42 Marzhi I gabimit: 0.0001 
43 Marzhi I gabimit: 0.0001 
44 Marzhi I gabimit: 0.0001 
45 Marzhi I gabimit: 0.0001 
46 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 50: A jeni dakort me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

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

58.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.5% ishin dakort, 4.7% nuk ishin dakort, 2 

% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

 

Grafiku 51: 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”,  

38.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.9% ishin dakort, 19.6% nuk ishin dakort, 

8.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.9 % e cilësonin të parëndësishëm47. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 52: 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: 66.3% ishin totalisht dakort, 29.1% ishin dakort, 

                                                                 
47 Marzhi I gabimit: 0.001 
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2.4% nuk ishin dakort, 1.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm.48 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 53: 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 Administrim Biznesi është si më 

poshtë vijon : 54.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 34.4% ishin dakort, 6.7 % nuk 

ishin dakort, 2.4 % e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 2.6% e cilësonin të 

parëndësishëm.49 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 54: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

 

9. Mbi qëndrimin : “Pjesmarrja 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: 54.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.7 % ishin dakort, 6.8% 

nuk ishin dakort, 3.3 % nuk ishin aspak dakort si dhe 1.5 % e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm.50 Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut:  

                                                                 
48 Marzhi i gabimit: 0.001 
49 Marzhi I gabimit: 0.001 
50 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 55 A jeni dakort me qëndrimin: “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: 61% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 33.6 % ishin dakort, 3.2% nuk ishin dakort, 1.4 % nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.8% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 56: 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 Administrim Biznesi është si më poshtë 

vijon: 30.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.4 % ishin dakort, 21.5% nuk ishin 

dakort, 20.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 7% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. 51Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

  

                                                                 
51 Marzhi I gabimit : 0.002 
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Grafiku 57: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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6. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË FINANCË 

6.1 Pjesëmarrja e studentëve në pyetësor 

Në programin e studimit Bachelor në Financë pranë Departamentit të Financës dhe 

Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit akademik 2018-2019, referuar programit 

mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVMS-së, mesatarja e pjesëmarrjes së 

studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 95% e studentëve që kanë 

ndjekur kurset respective.52 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e 

programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i 

studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin 

e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës: 

Nr  Pedagogu  Lënda 

K
o

d
i 
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je
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1 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 62 64 97% 

2 Albert Qarri Ekonometri ECN 370 80 84 95% 

3 Ana Cano Gjuhë e Huaj: Spanjisht SPA 230 57 60 95% 

4 Besnik Mehmetaj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi në Ekonomi 

CSE 130 91 108 84% 

5 Brikena Sulejmani Tregjet Financiare FIN 340 68 69 99% 

6 Brikena Sulejmani Tregjet Financiare FIN 340 74 79 94% 

7 Brisejda Ramaj Kontabilitet Financiar FIN 210 90 97 93% 

8 Bukuroshe Isufaj Gjuhë e Huaj: Italisht IT 230 14 14 100% 

9 Filloreta Madani Financa 2 FIN 220 94 99 95% 

10 Florian Miti Makroekonomi ECN 270 95 101 94% 

11 Grigor Dede Bazat e Pasurive të Paluajtshme FIN 318 78 80 98% 

12 Grigor Dede Bazat e Pasurive të Paluajtshme FIN 318 64 67 96% 

13 Llambrini Sota Matematikë e Përgjithshme MTE 

150 

88 110 80% 

14 Lorena Alikaj Hyrje në Ekonomi ECN 150 91 109 83% 

15 Migena Petanaj Financa 1 FIN 120 91 107 85% 

16 Migena Petanaj Teknika Bankare FIN 226 97 102 95% 

17 Xhiliola Agaraj Bazat e Marketingut MKT 

110 

91 111 82% 

18 Ylldeze Sokoli Kontabilitet Kosto-Drejtimit FIN 312 78 80 98% 

19 Ylldeze Sokoli Kontabilitet Kosto-Drejtimit FIN 312 69 74 93% 

20 Zamira Sinaj Menaxhim Biznesi BIZ 140 1 1 100% 

21 Zamira Alimema Gjuhë e Huaj : Anglisht ENG 230 17 18 94% 

SEMESTRI II 

                                                                 
52  Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesëmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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1 Albert Qarri Statistikë MTE 

220 

10 10 100% 

2 Albert Qarri Statistikë në Ekonomi ECN 220 89 89 100% 

3 Ana Taushani Sistemet e Informacionit në 

Ekonomi 

CSE 290 29 31 94% 

4 Arben Hysi Komunikimi në Botën e 

Biznesit 

BIZ 201 40 41 98% 

5 Blerina Dervishaj Institucionet Financiare FIN 215 103 105 98% 

6 Brisejda Ramaj Parimet e Kontabilitetit FIN 110 92 97 95% 

7 Doriana Feimi Menaxhim Biznesi BIZ 140 88 93 95% 

8 Edlira Cerkezi Shkrim Akademik ALB 380 80 80 100% 

9 Edlira Cerkezi Shkrim Akademik ALB 180 85 91 93% 

10 Enkelejda 

Haxhiraj 

Legjislacion Tregtar DRE 263 25 25 100% 

11 Evis Hudhera Shkrim Akademik ALB 380 55 57 96% 

12 Fioralba Vela Sjellje Organizative BIZ 230 92 94 98% 

13 Ilira Pulaj Mikroekonomi ECN 170 90 94 96% 

14 Leonard Bezati Matematikë e zbatuar në 

Financë dhe Ekonomiks 

MTE 

170 

85 89 96% 

15 Leonard Bezati Matematike e Zbatuar MTE 

160 

1 1 100% 

16 Lorena Taraj Analiza e Pasqyrave Financiare FIN 331 1 1 100% 

17 Lorena Taraj Vendimet Financiare të 

Korporatave 

FIN 317 67 69 97% 

18 Lorena Taraj Vendimet Financiare të 

Korporatave 

FIN 317 63 63 100% 

19 Lorena Taraj Vendimet Financiare të 

Korporatave 

FIN 317 6 7 86% 

20 Migena Petanaj Sistemet Fiskale FIN 219 99 102 97% 

21 Veronika 

Durmishi 

Auditim FIN 352 94 95 99% 

22 Xhiliola Agaraj Marketingu strategjik MKT 

335 

67 67 100% 

23 Xhiliola Agaraj Marketingu strategjik MKT 

335 

69 72 96% 

24 Ylldeze Sokoli Auditim FIN 352 41 43 95% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 97% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 93% 

Totali 95%53 
TABELA 6: PJESMARRJA E STUDENTËVE NË STUDIM SIPAS LËNDËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT: FINANCË 

                                                                 
53 Mesatarja aritmetike përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike 
e pjesëmarrjes së studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimum 
një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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6.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

 

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).  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

programin e studimit Financë është si vijon: për 69.7% të studentëve ishte shumë e 

mirë, për 23.4% e mirë, për 5.8%  mesatare, për 0.5% e keqe si dhe për 0.6 % ishte 

shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike për 

secilin vlerësim për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 
Grafiku 58: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

  

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

është si vijon: 72.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 20% e cilësonin si të mire, për 5.7% 
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vlerësimi ishtë mesatar, për 0.6% ishte i keq si dhe për 1% shumë i keq. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

 

 
Grafiku 59: 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: 67.5% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 24.9% e cilësonin si të mirë, 6% e studentëve e 

cilësonin mesatare, 0.7 % të keqe si dhe për 0.9% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 60: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

Ndërkohë që vlerësimi për secilin pedagogë është i pasqyruar në tabelën që vijon, sëbashku 

me lëndën respektive:  

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 57.3% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 37.4% ishin dakort, 3.2% nuk ishin dakort,  1.1% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 61: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 61.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 33.6% e studentëve ishin dakort, 3.1% e studentëve nuk ishin 

dakort, 1.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 01% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishme. 54Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 62: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 61.3% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 33.6% ishin dakort, 3.1% s’janë dakort si dhe 1% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 1% e cilësonin të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
54 Marzhi I gabimit:0.001 
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Grafiku 63: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin : “përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  26.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 24.7% ishin dakort, 32.4% nuk ishin dakort me qëndrimin, 13.3% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.4% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 
Grafiku 64: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

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

52.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 36.8% ishin dakort, 5.7% nuk ishin dakort, 

2.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.8% e cilësonin të parëndësishëm.55 Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
55 Marzhi I gabimit:0.001 
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Grafiku 65: 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”,  32.9% e 

studentëve ishin totalisht dakort, 28.4% ishin dakort, 26.4% nuk ishin dakort, 8.3% nuk ishin 

aspak dakort si dhe 4% e cilësonin të parëndësishëm.  Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

 
Grafiku 66: 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: 62.9% ishin totalisht dakort, 32.3% ishin dakort, 

2.6% nuk ishin dakort, 0.9% s’jam aspak dakort si dhe 1.3% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 67: 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 financë është si më poshtë vijon:  

50.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 36% ishin dakort, 7.7% nuk ishin dakort, 

2.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.5% e cilësonin të parëndësishëm. 
56Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 68: 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: 52.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 36% ishin dakort, 7.4% 

nuk ishin dakort, 1.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.6% e studentëve nuk e cilësonin 

si të parëndësishëm.57 Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 

                                                                 
56 Marzhi I gabimit: 0.002 
57 Marzhi I gabimit: 0.0001 
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Grafiku 69: 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: 58.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 34.1% ishin dakort, 4.2% nuk ishin dakort, 1.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 

2% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme.58 Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 70: 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 financë është si më poshtë vijon: 19.6% 

e studentëve ishin totalisht dakort, 11.2% ishin dakort, 33.5% nuk ishin dakort, 28.2% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 7.3% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm.59 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                                 
58 Marzhi I gabimit: 0.001 
59 Marzhi I gabimit 0.002 
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Grafiku 71: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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7.  PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL EKONOMIKS NË 

SIPËRMARRJE 

7.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional Ekonomiks në Sipërmarrje në Fakultetin e 

Ekonomisë gjatë vitit akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

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

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 95% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive.60 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

studimit gjatë semestrit të parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që 

kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre 

elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Staf Info  Analiza dhe Vlerësimi i Projekteve ECN 407 9 0 100%61 

2 Klaudia Guga  Praktika Mësimore ECN 587 16 14 100%62 

3 Florian Miti  Organizimi Industrial dhe Strategjia e 

firmave 

ECN 404 38 38 100% 

4 Florian Miti  Praktika Mësimore ECN 587 15 12 100%63 

5 Edlira Aliaj Ekonomiksi i Sipërmarrjes ECN 416 38 38 100% 

6 Elida Liko Ekonomiksi Ndërkombëtar ECN 508 24 26 92% 

7 Elida Liko Ekonomiks Ndërkombëtar ECN 423 38 38 100% 

8 Emi Malaj  Ekonomiksi Urban ECN 413 38 38 100% 

9 Arsena Gjipali Teoria e Çmimeve ECN 403 38 38 100% 

10 Albert Qarri  Metodat e kërkimit në Ekonomi ECN 411 37 37 100% 

11 Edlira Aliaj Praktika Mësimore ECN 587 1 1 100% 

12 Edlira Aliaj Praktika Mësimore ECN 426 37 37 100% 

13 Stela Meçaj  Të drejtat e njëriut, zhvillimi i 

qëndrueshëm dhe globalizimi 

ekonomik 

DRE 436 2 2 100% 

                                                                 
60 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
61 ë disa prej lëndëve të programit të studimit fillimisht janë rregjistruar më pak student në sistem, ndërkohë që kursin e kanë ndjekur më 

shumë studentëve, dhe kjo është arsyeja që ka më shumë studentë që kanë plotësuar pyetësorin. Në raste të tilla pjesëmarrja e 
studentëve është shënuar 100%. 
62 Në disa prej lëndëve të programit të studimit fillimisht janë rregjistruar më pak student në sistem, ndërkohë që kursin e kanë ndjekur 

më shumë studentëve, dhe kjo është arsyeja që ka më shumë studentë që kanë plotësuar pyetësorin. Në raste të tilla pjesëmarrja e 
studentëve është shënuar 100%.  
63 Në disa prej lëndëve të programit të studimit fillimisht janë rregjistruar më pak student në sistem, ndërkohë që kursin e kanë ndjekur 

më shumë studentëve, dhe kjo është arsyeja që ka më shumë studentë që kanë plotësuar pyetësorin. Në raste të tilla pjesëmarrja e 
studentëve është shënuar 100%. 
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14 Emi Malaj  Ekonomia Publike dhe Institucionet ECN 421 1 1 100% 

15 Klaudia Guga  Makroekonomiksit i Zhvillimit ECN 405 37 38 97% 

16 Klaudia Guga  Teoria e Lojrave ECN 414 1 3 33% 

17 Lorena Alikaj  Mikrofinanca dhe Zhvillimi ECN 422 37 38 97% 

Totali 95%64 

Tabela 7: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale Ekonomiks në 

Sipërmarrje 

 

7.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesëmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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).  

 

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 Master Profesional Ekonomiks në 

Sipërmarrje është si vijon: për  86.8% të studentëve shumë e mirë, për 13.3% e mirë, 

1.1% e cilësojnë mesatare si dhe vetëm për 0.4% si të keqe.65 Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  

 

                                                                 
64  Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
65 Marzhi I gabimit: 0.001 
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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: 88.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 11% e cilësonin si 

të mirë66. 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: 85.9% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.5% e cilësonin si të mirë si dhe vetëm 0.4% e 

studentëve e cilësonin mesatare. 67 Për më tepër grafiku: 

                                                                 
66 Marzhi I gabimit: 0.001 
67 Marzhi I gabimit: 0.002 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “mësimi ishte interesant” mesatarisht 73.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 25.1% e studentëve ishin dakort, 1.1% nuk  ishin dakort si dhe vetëm 0.2% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 68.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 29.6% e studentëve ishin dakort, si dhe 1.6% e studenëve nuk 

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

 

Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 
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3. Me qëndrimin: “pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 69.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 29.7% ishin dakort si dhe 0.6% e studentëve s’janë. Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

 

Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  24.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 36.5% ishin dakort, 23% nuk ishin dakort me qëndrimin, 13% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.9% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit.68 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

58.5% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 37% ishin dakort, 2% nuk janë  dakort 

po ashtu 2% e studentëve nuk janë aspak dakort si dhe vetëm 0.5% e cilësojnë të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                                 
68 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 8: 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”,  

24.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 43.2% ishin dakort, 15.9% nuk ishin dakort, 

10.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 5.9% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 

Grafiku 9: 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: 68.5% ishin totalisht dakort, 30.9% ishin dakort si 

dhe 0.7% e studentëve nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 10: 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 master profesional në ekonomiks në 

sipërmarrje është si më poshtë vijon: 54% e studentëve ishin totalisht dakort, 38.9% 

ishin dakort, 5.4% nuk ishin dakort, 0.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 1% e cilësonin 

të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: 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: 56.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 38.6% ishin dakort, , 2% nuk 

ishin dakort po ashtu 2% nuk ishin aspak dakort si dhe 1% e cilësonin të parëndësishme. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 
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Grafiku 12: 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: 67.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 32.1% ishin dakort,  si dhe 0.7% nuk ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 

Grafiku 13: 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 master profesional në ekonomiks në siparmarrje 

është si më poshtë vijon: 10.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 7% ishin dakort, 

25.2% nuk ishin dakort, 46.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.7% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm qëndrimin. 69Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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8.  PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL Në ADMINISTRIM 

PUBLIK 

8.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Administrim Publik në Fakultetin e Ekonomisë 

gjatë vitit akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

sistemit UVM-së, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e 

shprehur në përqindje është 83% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.70 Në tabelën 

që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të 

parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i 

studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja 

e studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
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p
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së
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1 STAF INFO Projekti Final (administrim publik) BIZ 529 9 6 100%71 

2 STAF INFO - 2 Lidership BIZ 417 2 3 67% 

3 Rezarta Hasanaj  Vlerësimi i Politikave Publike BIZ 516 29 33 88% 

4 Rezarta Hasanaj  Vlerësimi i Politikave Publike BIZ 427 45 58 78% 

5 Ilirjan Lipi  Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në 

Administratën Publike 

BIZ 421 44 59 75% 

6 Doriana Feimi  Praktika (administrim publik) BIZ 528 25 20 100%72 

7 Doriana Feimi  Etika dhe Komunikimi në 

Administratën Publike 

BIZ 422 45 59 76% 

8 Albert Qarri  Metodat e Kërkimit në Ekonominë e 

Aplikuar 

ECN 410 45 57 79% 

9 Amalia Cipi  Menaxhim Projektesh BIZ 425 45 58 78% 

10 Amalia Cipi  Menaxhim Projektesh BIZ 515 30 33 91% 

11 Arben Hysi  Praktika (Administrim Publik) BIZ 528 11 13 85% 

12 Arben Hysi  Bazat e Qeverisjes BIZ 411 41 44 93% 

13 Zamira Sinaj  Administrimi Publik Europian BIZ 416 41 44 93% 

14 Ylldeze Sokoli  Financat e Qeverisjes Vendore FIN 426 2 3 67% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 83%73 

                                                                 
70 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
71 Në disa prej lëndëve të programit të studimit fillimisht janë rregjistruar më pak student në sistem, ndërkohë që kursin e kanë ndjekur 

më shumë studentëve, dhe kjo është arsyeja që ka më shumë studentë që kanë plotësuar pyetësorin. Në raste të tilla pjesëmarrja e 
studentëve është shënuar 100%. 
72 Në disa prej lëndëve të programit të studimit fillimisht janë rregjistruar më pak student në sistem, ndërkohë që kursin e kanë ndjekur 

më shumë studentëve, dhe kjo është arsyeja që ka më shumë studentë që kanë plotësuar pyetësorin. Në raste të tilla pjesëmarrja e 
studentëve është shënuar 100%. 
73  Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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Tabela 8: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Administrim Publik 

 

8.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesëmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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). 

 

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 Master Profesional Administrim Publik 

është si vijon: për  85.27% të studentëve shumë e mirë, për 14.57% e mirë si dhe 0.16% 

e studentëve e cilësonin si të keqe. 74  Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

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

 

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 
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2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja aritmetike e vlerësimit të pedagogëve të programit 

të studimit është si vijon: 89.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 10.3 % e 

cilësonin si të mirë dhe vetëm 0.2% si shumë të keq. 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: 85.12% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.72% e cilësonin si të mirë si dhe  0.16% e 

studentëve e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 78.68% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 18.81% e studentëve ishin dakort, 2.34% nuk  ishin dakort dhe  0.17% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort75, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 78.3% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 20.1% e studentëve ishin dakort, 1.4% e studenëve nuk ishin 

dakort si dhe 0.2% nuk ishin aspak dakort . Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 82.3 % e studentëve ishin 

totalisht dakort, 17.25% ishin dakort, 0.2% e studentëve s’janë dakort si dhe 0.2% nuk 

ishin aspak dakort.76 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 
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4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  30.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 13.6% ishin dakort, 27.5% nuk ishin dakort me qëndrimin, 16.1% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 7.8% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

72.7% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 20.3% ishin dakort, 2.6% nuk janë  

dakort, 0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.9% e cilësojnë të parëndësishme. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: 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, 22.1% ishin dakort, 22.1% nuk ishin dakort, 11.5% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 4.4% e cilësonin të parëndësishëm.77 Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: 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: 82.7% ishin totalisht dakort, 16.2% ishin dakort, 

0.6% e studentëve nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe për 0.2% ishte 

e parëndësishme .78 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: 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 Master Profesional në Administrim 

Publik është si më poshtë vijon: 63.7% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 24.6% ishin 

Dakort, 6% nuk ishin dakort, 4.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 1% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                                 
78 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: 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: 76.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.3% ishin dakort, , 1.7% 

nuk ishin dakort po ashtu 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e cilësonin të 

parëndësishme.79 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 12: 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: 79.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 18.7% ishin dakort,  1% nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 

për 0.2% të studentëve qëndrimi ishte i parëndësishëm. 80Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  
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Grafiku 13: 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 Master profesional në administrim publik është si 

më poshtë vijon: 28.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 6.2% ishin dakort, 20.7% 

nuk ishin dakort, 33.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.6% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm qëndrimin.81 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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9. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL SIPËRMARRJE NË 

TURIZËM 

9.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Sipërmarrje në Turizëm në Fakultetin e 

Ekonomisë gjatë vitit akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 84% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive.82 Në Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit 

të studimit gjatë semestrit të parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që 

kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre 

elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Xhiljola Agaraj Drejtim Marketing në Turizëm MKT 414 18 20 90% 

2 STAF INFO Projekti Final TUR 539 2 4 50% 

3 Rezarta Petanaj Menaxhim i Cilësisë Totale në 

Turizëm 

BIZ 424 18 20 90% 

4 Rezarta Brokaj  Praktika profesionale TUR 538 15 18 83% 

5 Elenica Pjero Komunikimi i Integruar Marketing MKT 421 18 20 90% 

6 Ervin Myftaraj Manaxhimi Marketing i Avancuar MKT 400 18 20 90% 

7 Doriana Feimi  Sjellje Organizative e Avancuar BIZ 429 18 20 90% 

8 Evelina Bazini Marketingu i Turizmit MKT 412 1 2 50% 

9 Shkëqim Sinanaj Praktika Profesionale TUR 490 17 19 89% 

10 Shkëqim Sinanaj Teknika të Menaxhimit në 

Turizëm 

TUR 413 17 19 89% 

11 Rezarta Brokaj Tregjet Ndërkombëtare Turistike TUR 411 18 19 95% 

12 Rezarta Brokaj Planifikim dhe Menaxhim 

Destinacionesh 

TUR 417 17 18 94% 

13 Klodiana Gorica Sipërmarrje ne Turizëm TUR 409 17 18 94% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 84%83 

Tabela 9: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Sipërmarrje ne 
Turizëm  

 

                                                                 
82 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
83  Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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9.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesëmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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).  

 

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 Master Profesional Sipërmarrje në 

Turizëm është si vijon: për  81.4% të studentëve shumë e mirë, për 16.1% e mirë, 2.1% 

e cilësojnë mesatare si dhe vetëm për 0.4% si shumë të keqe. Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  

 
 

Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

të studimit është si vijon: 84.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 7.5% e 

cilësonin si të mirë  dhe vetëm 2.6% si mesatar. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 
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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: 77.66% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.75% e cilësonin si të mirë si dhe 2.59% e 

studentëve e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 

 

Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 70.93% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 24.78% e studentëve ishin dakort, 2.16% nuk  ishin dakort, 1.71% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe për 0.43% të studentëve ishte e parëndësishme, 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 70.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 26.8% e studentëve ishin dakort, 0.9% e studenëve nuk ishin 

dakort, 1.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 0.4% e cilësonin të 

parëndësishëm si qëndrim. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

 

Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 59.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 37.4% ishin dakort, 1.4% e studentëve s’janë dakort, 1.7% e studentëve nuk 

janë aspak dakort si dhe për 0.4% ishte e parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  
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Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  59.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 37.4% ishin dakort, 1.4% nuk ishin dakort me qëndrimin, 1.7% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.4% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

54.6% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 28.8% ishin dakort, 4.8% nuk janë  

dakort , 8.7% nuk janë aspka dakort si dhe 3% e cilësojnë të parëndësishme. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 8: 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”,  

64.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 28.8% ishin dakort, 4.8% nuk ishin dakort, 

8.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 3% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 

Grafiku 9: 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: 65.6% ishin totalisht dakort, 29.7% ishin dakort, 

1.7% e studentëve nuk ishin dakort, 2.6% nuk ishin aspak dakort si dhe për 0.4% ishte 

e parëndësishme . Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: 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 master profesional sipërmarrje në 

turizëm është si më poshtë vijon: 57.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.2% ishin 

dakort, 5.4% nuk ishin dakort, 10.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.2% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 11: 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% e studentëve ishin totalisht dakort, 35.7% ishin dakort, , 3.9% nuk 

ishin dakort po ashtu 9.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.3% e cilësonin të 

parëndësishme. 84Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 12: 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: 71.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 23% ishin dakort,  3% nuk ishin dakort, 1.7% nuk ishin aspak dakort si dhe për 

0.4% të studentëve qëndrimi ishte i parëndësishëm. 85Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  
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Grafiku 13: 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 master profesional sipërmarrje në turizëm  është si 

më poshtë vijon: 22% e studentëve ishin totalisht dakort, 8% ishin dakort, 31.4% nuk 

ishin dakort, 35.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.4% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm qëndrimin86. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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10. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË MARKETING 

10.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Marketig në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 

akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit 

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

përqindje është 68% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.87 Në tabelën që vijon janë 

pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe të 

dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve 

që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e 

studentëve pjesëmarrës. 
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1 Xhiliola Agaraj Marketing Dixhital MKT 413 16 23 70% 

2 Xhiliola Agaraj Prokatika Profesionale MKT 510 9 16 56% 

3 Vjollca Hysi  Komunikim   MKT 460 3 7 43% 

4 Vjollca Hysi  Menaxhimi I Markes dhe I 

Produktit  

MKT 455 15 16 94% 

5 STAF INFO Projekti final MKT 520 7 10 70% 

6 Shpetim Cerri Kërkim Tregu MKT 411 16 23 70% 

7 Elenica Pjero  Komunikim I Integruar Marketing MKT 420 16 23 70% 

8 Ervin Myftaraj Drejtim Marketin I Avancuar  MKT 400 17 25 68% 

9 Aurela Ramaj  Plani Marketing MKT 508 11 16 69% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 68%88 

Tabela 10: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Marketing 

10.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesëmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

                                                                 
87 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
88  Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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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).  

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 Master Profesional në Marketing është si 

vijon: për 88.8% të studentëve shumë e mirë, për 9.8% e mirë si dhe 1.4% e studentëve 

e cilësonin mesatar. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike e 

vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

të studimit është si vijon: 87.95% e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 12.5 

% e cilësonin si të mirë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 
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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: 85.1% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.4% e cilësonin si të mirë si dhe  1.4% e 

studentëve e vlerësonin mesatare.89 Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 82.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 14.8% e studentëve ishin dakort si dhe 2.7% nuk  ishin dakort, të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 86.4% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 13.7% e studentëve ishin dakort.90 Të dhënat e mësipërme janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                                 
89 MArzhi I gabimit : 0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 83 % e studentëve ishin totalisht 

dakort, 15.3% ishin dakort së fundmi 1.7% e studentëve s’janë dakort. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  46.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 3.9% ishin dakort, 23.8% nuk ishin dakort me qëndrimin, 19.9% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 5.6% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit91. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

Grafiku 7: 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:  

71.1% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 25.8% ishin dakort si dhe vetëm 3.1% 

e studentëve nuk janë  dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: 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”,  

48.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.6% ishin dakort, 20.1% nuk ishin dakort, 

13% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.2% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: 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: 84.9% ishin totalisht dakort, 14.1% ishin dakort si 

dhe vetëm 1% e studentëve nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 10: 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 master profesional në marketing 

është si më poshtë vijon: 63.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.4% ishin dakort, 

5.1% nuk ishin dakort si dhe 1% e cilësonin të parëndësishme.92 Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: 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: 62.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.1% ishin dakort, , 6.8% 

nuk ishin dakort si dhe 3.1% e cilësonin të parëndësishme. 93  Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 

                                                                 
92 Marzhi I gabimit: 0.001 
93 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 12: 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: 80.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort si dhe  19.8% ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 

Grafiku 13: 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 master profesional në marketing është si më poshtë 

vijon: 34.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 3.9% ishin dakort, 15.1% nuk ishin 

dakort, 37% nuk ishin aspak dakort si dhe 9.4% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm qëndrimin.94 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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11. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË FINANCË 

11.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Profesional në Financë në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 

akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit 

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

përqindje është 87% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.95 Në tabelën që vijon janë 

pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe të 

dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve 

që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e 

studentëve pjesëmarrës. 
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1 STAF INFO Projekti Final FIN 598 2 4 50% 

2 Lorena Taraj  Analiza Ekonomike dhe Financiare FIN 427 35 43 81% 

3 Filloreta Madani Drejtimi Financiar i Ndërmarrjeve FIN 425 36 43 84% 

4 Enida Pulaj Marrje Vendimesh Menaxheriale BIZ 531 9 796 129% 

5 Enida Pulaj Marrje Vendimesh Menaxheriale BIZ 531 20 21 95% 

6 Evelina Bazini Marketing i Shërbimeve Financiare MKT 416 32 36 89% 

7 Brikena Sulejmani  Bazat e Financave Ndërkombëtare FIN 460 37 46 80% 

8 Brisejda Ramaj Kontabilitet i Avancuar FIN 442 37 43 86% 

9 Brisejda Ramaj Praktika Profesionale FIN 505 17 21 81% 

10 Blerina Dervishaj Tregjet dhe Instrumentat Financiare FIN 420 33 36 92% 

11 Blerina Dervishaj Praktika profesionale FIN 505 32 36 89% 

12 Filloreta Madani Drejtimi I Sigurimeve FIN 410 2 2 100% 

13 Filloreta Madani Investimet Financiare FIN 404 34 37 92% 

14 Grigor Dede  Plan Biznesi dhe Financa FIN 417 1 1 100% 

15 Migen Petanaj Taksimi i Biznesit FIN 429 38 41 93% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 87%97 

Tabela 11: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Profesionale në Financë 

11.2 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 

                                                                 
95 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
96 Në disa prej lëndëve të programit të studimit fillimisht janë rregjistruar më pak student në sistem, ndërkohë që kursin e kanë ndjekur 

më shumë studentëve, dhe kjo është arsyeja që ka më shumë studentë që kanë plotësuar pyetësorin. Në raste të tilla pjesëmarrja e 
studentëve është shënuar 100%. 
97  Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesëmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura. 

 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).  

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 Master Profesional në Financë është si 

vijon: për  89.77% të studentëve shumë e mirë, për 7.87% e mirë, 1.32% e cilësojnë 

mesatare,për 0.33% të studentëve e keqe si dhe vetëm për 0.7% si shumë të keqe.98 Të 

dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike e vlerësimit për çdo 

pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

të studimit është si vijon: 90.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 7.5% e 

cilësonin si të mirë , 1.6% si mesatar dhe vetëm 0.3% si shumë të keq. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm: 

                                                                 
98 Marzhi I gabimit: 0.001 
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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: 97.8% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 10.59% e cilësonin si të mirë , 1.24% e studentëve 

e cilësonin mesatare si dhe për 0.33 shumë i keq. Për më tepër grafiku: 

 

Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. me qëndrimin : “mësimi ishte interesant” mesatarisht 80.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 17% e studentëve ishin dakort, 1.6% nuk  ishin dakort, 0.6% e studentëve nuk 

ishin aspak dakort si dhe për 0.4% të studentëve ishte e parëndësishme99, të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
99 Marzhi igabimit: 0.002 
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Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 82.3% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 15.8% e studentëve ishin dakort, 1.2% e studenëve nuk ishin 

dakort si dhe 1 % e cilësonin të parëndësishëm si qëndrim. Të dhënat e mësipërme janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 84.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 13.1% ishin dakort, 1.3% e studentëve s’janë dakort si dhe për 0.4% ishte e 

parëndësishme.100 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

                                                                 
100 Marzhi I gabimit: 0.002 
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Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  30.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 18.2% ishin dakort, 31.8% nuk ishin dakort me qëndrimin, 18% 

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:  

 

Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

75.4% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 22.2% ishin dakort, 2% nuk janë  dakort 

si dhe 0.4% e cilësojnë të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 

 
Grafiku 8: 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”,  

34.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 34.5% ishin dakort, 16.6% nuk ishin dakort, 

12.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 2% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: 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: 84.6% ishin totalisht dakort, 13.2% ishin dakort, 

0.6% e studentëve nuk ishin dakort, 0.2% nuk ishin aspak dakort si dhe për 0.4% ishte 

e parëndësishme . Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: 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 Master Profesional në Financë është 

si më poshtë vijon: 72% e studentëve ishin totalisht dakort, 21.3% ishin dakort, 5.3% 

nuk ishin dakort, 0.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.9% e cilësonin të parëndësishme. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 11: 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: 69.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.5% ishin dakort, , 4.2% 

nuk ishin dakort po ashtu 0.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.4% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 12: 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: 81.4% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 16.4% ishin dakort,  1.6% nuk ishin dakort, 0.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 

për 0.4% të studentëve qëndrimi ishte i parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  
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Grafiku 13: 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 Master profesional në Financë është si më poshtë 

vijon: 28.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 7% ishin dakort, 31.2% nuk ishin 

dakort, 29.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.4% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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12. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË KONTABILITET 

12.1  Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Profesional në Kontabilitet gjatë vitit akademik 2018-2019, 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 92% e studentëve që 

kanë ndjekur kurset respektive101. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar 

lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, 

numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në 

sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. 

Nr Pedagogu Lënda Kodi 
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1 Ylldeze Sokoli Kontabilitet i kosto drejtimit i 

avancuar 

FIN 443 12 14 86% 

2 Staf Info Projekti final (kontabilitet) Fin 588 1 1 100% 

3 Lorena  Taraj  Analiza ekonomike dhe financiare FIN 427 11 14 79% 

4 Grigor Dede Kontabiliteti ndërkombëtar FIN 573 24 26 92% 

5 Grigor Dede SNK dhe SKK te kontabilitetit FIN 433 12 14 86% 

6 Filloreta Madani  Drejtim financiar i ndërmarrjeve FIN 425 12 12 100% 

7 Blerina Dervishaj Praktika profesionale FIN 565 25 27 93% 

8 Brisejda Ramaj Kontabilitet i Avancuar FIN 442 12 14 86% 

9 Veronika Durmishi Kontabiliteti publik dhe i 

organizatave jofitimprurese 

FIN 421 9 9 100% 

10 Brisejda Ramaj Auditimi i PF dhe shërbimet e 

sigurisë dhe konsulencës 

FIN 451 10 11 91% 

11 Brisejda Ramaj Kompjuterizmi kontabël dhe softëare 

aplikativë 

FIN 444 10 10 100% 

12 Grigor Dede Praktika profesionale FIN 565 9 10 90% 

13 Grigor Dede Praktika profesionale FIN 565 2 1 100% 

14 Migena Petanaj  Taksim i biznesit FIN 429 10 11 91% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 92% 
Tabela 12: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në 

Kontabilitet  

                                                                 
101 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndëi. 
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12.2 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 pjesëmarrës 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).  

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 Master Profesional në Kontabilitet është 

si vijon: për  93.4% të studentëve shumë e mirë, për 5.4% e mire si dhe  për 12%  

mesatare,. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike të vlerësimit 

për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 72: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 91.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 6.3% e cilësonin si të 

mirë, për 1.2% vlerësimi ishtë mesatar, si dhe për 0.8% ishte shumë e keqe. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 
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Grafiku 73: 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: 89.9% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë,8.6% e cilësonin si të mirë, 1.2% e studentëve e 

cilësonin mesatare,  si dhe për 0.3% e keqe. Për më tepër grafiku: 

 

 
Grafiku 74: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 83.1% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 16.1% ishin dakort, 0.6% nuk ishin dakort,  0.3% nuk ishin aspak 

dakort102ë shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 75: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 82.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 16.6% e studentëve ishin dakort 0.6% e studentëve nuk ishin 

dakort si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm..Të dhënat e mësipërme 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 76: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 82.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 15.5% ishin dakort, si dhe 2% s’janë dakort. Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

 
Grafiku 77: A ishte i qartë Pedagogu? 
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4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  37.9% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 15.4% ishin dakort, 25.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 5.4% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 15.6% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

 
Grafiku 78: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

72.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.2% ishin dakort, 1.4% nuk ishin 

dakort,1.5% nuk ishin aspak dakort  si dhe 0.8% e cilësonin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 79: 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”,  

50.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 18.4% ishin dakort, 18.4% nuk ishin dakort, 

6.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 80: 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: 83.5% ishin totalisht dakort, 13.8% ishin dakort, 

1.5% nuk ishin dakort si dhe 1.2% nuk ishin aspak dakort. Me paraqitje grafike si më 

poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 81: 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 Master Profesional në Kontabilitet 

është si më poshtë vijon: 67.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.1% ishin dakort, 

5.5% nuk ishin dakort,0.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.7% e cilësonin 

të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 82: 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: 70.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.1% ishin dakort, 5% nuk 

ishin dakort dhe së fundi 4.4% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 

 
 

Grafiku 83: 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: 79.3% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 14.9% ishin dakort, 0.9% nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 

për 4.6% të studentëve ishte e parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  
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Grafiku 84: 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 Master Profesional në Kontabilitet është si më 

poshtë vijon: 33.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 2.5% ishin dakort, 21.5% nuk 

ishin dakort, 22.4 nuk ishin aspak dakort si dhe 20.4% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishëm103. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 

 
Grafiku 85: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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13. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË ADMINISTRIM BIZNESI 

13.1Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Shkencor në  Administrim Biznesi në Fakultetin e Ekonomisë 

gjatë vitit akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

sistemit UVM-së, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e 

shprehur në përqindje është 83% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.104 Në tabelën 

që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të 

parë dhe të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i 

studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja 

e studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Shpetim Cerri Kërkim Tregu: Kërkim Cilësor MKT 511 10 12 83% 

2 Fioralba Vela Menaxhim I Cilësisë Totale I 

Avancuar 

BIZ 536 10 12 83% 

3 Enida Pulaj Marrje Vendimesh BIZ 535 10 12 83% 

4 Erjon Hitaj Ligjet Ne Biznes DRE 438 16 21 76% 

5 Evelina Bazini Kërkim Tregu MKT 411 16 21 76% 

6 Doriana Feimi Sjellje Organizative E Avancuar BIZ 431 16 21 76% 

7 Albert Qarri Metodat E Kërkimit Në 

Ekonominë E Aplikuar 

ECN 411 16 21 76% 

8 Amalia Cipi Menaxhim Operacionesh I 

Avancuar 

BIZ 537 10 12 83% 

9 Altin Idrizi Drejtimi Financiar I Avancuar FIN 435 17 20 85% 

10 Azeta Tartaraj Marketingu Strategjik I Avancuar MKT 512 10 12 83% 

11 Edlira Aliaj Ekonomiks Menaxherial I 

Avancuar 

ECN 453 17 19 89% 

12 Elenica Pjero Strategjite e Marredhenieve me 

Publikun 

MKT 418 17 19 89% 

13 Enida Pulaj Menaxhim Strategjik I Avancuar BIZ 432 17 19 89% 

14 Sonila Berdo Strategjitë e Marrëdhënieve me 

Publikun 

MKT 513 10 12 83% 

15 Shyqyri Llaci Qeverisje Korporatash BIZ 434 17 19 89% 

16 Ilirjan Lipi Biznes Ndërkombëtar I Avancuar BIZ 433 17 19 89% 

17 Ilirjan Lipi Sistemet e Informacionit në 

Menaxhim 

BIZ 538 10 13 77% 

                                                                 
104 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
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Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 83%105 

Tabela 13: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Shkencor në  Aministrim Biznesi  
 

13.2 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 e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesëmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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).  

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 Master Shkencor në  Administrim 

Biznesi është si vijon: për  80.1% të studentëve shumë e mirë, për 17.1% e mirë, 2.1% 

e cilësojnë mesatare si dhe vetëm për 0.7% e keqe.Të dhënat e mësipërme janë 

gjeneruar prej mesatares aritmerike e vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër grafiku 

i mëposhtëm:  

 
 

                                                                 
105 Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Shumë e
Mirë

e Mirë Mesatare E keqe Shumë e
Keqe

80.1%

17.1%
2.1% 0.7 0%



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 109 nga 179 
 

Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

të studimit është si vijon: 87.4% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 9.9% e 

cilësonin si të mirë  dhe vetëm 2.4% si mesatar dhe vetë m 0.4% shumë  të  keqe. 106Për 

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: 78.6% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.29% e cilësonin si të mirë dhe 2.8% e 

studentëve e cilësonin mesatare si dhe vetë m 0.4% e cilë sonin si shumë  të  keqe. 
107Për më tepër grafiku: 

 

Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 73.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 23.9% e studentëve ishin dakort, 1.3% nuk  ishin dakort,  si dhe 1.75% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                                 
106 Marzhi igabimit : 0.001 
107 Marzhi I gabimit: 0.0001 
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Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 73.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 24% e studentëve ishin dakort, 0.7% e studenëve nuk ishin dakort, 

si dhe  1.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 79% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 18.3% ishin dakort, 0.7% e studentëve s’janë dakort si dhe 2% e studentëve nuk 

janë aspak dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. me qëndrimin :“përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  28.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 14% ishin dakort, 30.8% nuk ishin dakort me qëndrimin, 20.6% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 6.1% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

73.7% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 23.6% ishin dakort, 1% nuk janë  dakort 

, si dhe 1.8% nuk janë aspak dakort.108 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

 
Grafiku 8: 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”,  

26.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.5% ishin dakort, 30.1% nuk ishin dakort, 

16% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.8% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: 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: 79.7%  ishin totalisht dakort, 17.5% ishin dakort, 

1.8% e studentëve nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe për 0.4% ishte 

e parëndësishme . 109Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: 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 Master Shkencor në  Administrim 

Biznesi është si më poshtë vijon: 69% e studentëve ishin totalisht dakort, 23.9% ishin 

dakort, 5.4% nuk ishin dakort, 1.04% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.71% e cilësonin 

të parëndësishme. 110Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                                 
109 Marzhi I gabimit: 0.001 
110 Marzhi I gabimit: 0.0005 
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Grafiku 11: 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:68.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 26.9% ishin dakort, , 1.7% 

nuk ishin dakort, 1% e sudentë ve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.8% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 

Grafiku 12: 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: 74.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 22.4% ishin dakort,  2.1% nuk ishin dakort, % nuk ishin aspak dakort si dhe për 

0.4% të studentëve qëndrimi ishte i parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  
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Grafiku 13: 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 Master Shkencor në  Administrim Biznesi  është si 

më poshtë vijon: 15.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 2.7% ishin dakort, 25% nuk 

ishin dakort, 42.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 13.9% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm qëndrimin111. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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14. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË FINANCË 

14.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Shkencor në Financë në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 

akademik 2018-2019, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit 

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

përqindje është 93% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.112 Në tabelën që vijon 

janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit të parë dhe 

të dytë, kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve 

që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e 

studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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rj
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1 Ada Aliaj Analiza e Pasqyrave Financiare FIN 515 15 17 88% 

2 Veronika Durmishi Drejtimi i Ndërmjetësve 

Jobankarë 

FIN 563 16 18 89% 

3 Veronika Durmishi Financat Publike FIN 423 34 36 94% 

4 Rejnold Muça Teoria e Avancuar e Tregjeve dhe 

Institucioneve Financiare 

FIN 422 33 36 92% 

5 Rejnold Muça Teoria Modernee  Manaxhimit të 

Portofolit 

FIN 536 16 18 89% 

6 Evelina Bazini Manaxhimi Strategjik në 

Institucionet Financiare 

BIZ 426 4 0 100% 

7 Evelina Bazini Marketing i Shërbimeve 

Financiare 

MKT 

416 

34 36 94% 

8 Brisejda Ramaj Kontabilitet I Avancuar FIN 442 33 35 94% 

9 Albert Qarri Ekonometri e Avancuar ECN 555 17 18 94% 

10 Albert Qarri Metodat e Kërkimit në 

Ekonominë eAplikuar 

ECN 411 31 31 100% 

11 Altin Idrizi Drejtimi Financiar i Avancuar FIN 435 33 36 92% 

12 Blerina Dervishaj Drejtimi Bankar FIN 461 34 35 97% 

13 Filloreta Madani Vendimet Investuese Të 

Korporatave 

FIN 414 33 35 94% 

14 Filloreta Madani Praktika FIN 579 13 17 76% 

15 Migena Petanaj Taksimi FIN 455 33 34 97% 

                                                                 
112 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
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Mesatarja aritmetike 93%113 

Tabela 14: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Master Shkencor në Financë 
 

14.2 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 siste 

mit. 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 e tij. Duke qenë fakultative jo 

të gjithë studentët pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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).  

 

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 Master Shkencor në Financë është si 

vijon: për  70.8% të studentëve shumë e mirë, për 24.3% e mirë, 4.5% e cilësojnë 

mesatare si dhe vetëm për 0.4% e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

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

 

 

                                                                 
113 Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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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: 73.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë 21.5% e cilësonin si të 

mirë, për 3.7% të studentëve ishte mesatare, për 0.2% e keqe si dhe për 0.6% shumë e 

keqe. 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: 67.47% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 28.01% e cilësonin si të mirë si dhe vetëm 

4.32% e studentëve e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 64% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 30% e studentëve ishin dakort, 4.7% nuk  ishin dakort, 0.8% e studentëve nuk 

ishin aspak dakort dhe 0.4% e cilëosjnë të parësndësishme,114  të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 

                                                                 
114 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 63.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 30.2% e studentëve ishin dakort, 4.9% e studenëve nuk ishin 

dakort, 0.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.4% e cilëosjnë të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 63.9% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 30.2% ishin dakort si dhe 4.5% e studentëve s’janë dakort , 0.9% sjanë aspak 

dakort si dhe 0.4% e cilëosjnë të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
115 

                                                                 
115 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  19.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 32.5% ishin dakort, 27.5% nuk ishin dakort me qëndrimin, 13.2% 

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

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

 
Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

54.2% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 32.9% ishin dakort, 8.4% nuk janë  

dakort po ashtu 3.1% e studentëve nuk janë aspak dakort si dhe vetëm 1.4% e cilësojnë 

të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

              
Grafiku 8: 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”,  

18.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 39.6% ishin dakort, 22.7% nuk ishin dakort, 
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10.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.3% e cilësonin të parëndësishëm. 116 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

Grafiku 9: 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: 60.5% ishin totalisht dakort, 34.2% ishin dakort 

4.3% e studentëve nuk ishin dakort, 0.2% nuk ishin aspka dakort si dhe 0.8% e 

studentëve e cilësonin të parëndësishme. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: 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 Master Shkencor në Financë është 

si më poshtë vijon: 50.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.2% ishin dakort, 12.3% 

nuk ishin dakort, 2.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishme. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                                 
116 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: 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: 47.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 35.9% ishin dakort, , 9.3% 

nuk ishin dakort po ashtu 0.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.5% e cilësonin të 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: 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: 56.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 36.1% ishin dakort, 5.5% e studenëve nuk ishin dakort, 0.2% nuk ishin aspak 

dakort sue dhe 1.4% e cilësonim të parëndësishme.117 Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

                                                                 
117 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 13: 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 Master Shkëncor në Financë është si më poshtë 

vijon: 15.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 13.9% ishin dakort, 32.9% nuk ishin 

dakort, 23.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 13.5% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm qëndrimin. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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15. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË PASURI TË 

PALUAJTSHME 
 

Gjatë vitit akademik 2018-2019 në  programin e studimit Master Shkencor në Pasuri të 

paluajtshme të ofruar prej Departamentit të Financës referuar të dhënave të gjeneruara prej 

sistemit UVMS si dhe Drejtorise së Ciklit të parë dhe të Dytë të Studimeve ka pasur studentë 

të rregjistruar vetëm në vitin e dytë si dhe janë realizuar 7 lëndë të programit  të cilat gjenden 

të pasqyruara në tabelën në vijim sëbashku me kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që 

kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre 

elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
tu
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en
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t 
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p
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të
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k

in
 l

ën
d

ën
 

P
ër

q
in

d
ja

 e
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m
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1 Rejnold Muça Teoria Moderne e Manaxhimit të 

Portofolit 

FIN 536 5 7 71% 

2 Dorina Kripa Investimet në Pasuritë ePaluajtshme: 

Analiza Dhe Financimi 

FIN 543 5 7 71% 

3 Ada Aliaj Sigurimi në Pasuritë e Paluajtshme FIN 555 6 7 86% 

4 Albert Qarri Ekonometri e Avancuar ECN 555 5 8 63% 

5 Brisejda Ramaj Projekti Final (Pasuri të 

Paluajtshme) 

FIN 589 1 4 25% 

6 Filloreta Madani Vendimet Investuese të Korporatave FIN 414 1 1 100% 

7 Migena Petanaj Praktika (Pasuri Të Paluajtshme) FIN 559 3 8 38% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 65%118 

 

 

 

Duke marrë në konsideratë qëllimim e këtij raporti vlerësimin e programit të studimit, në 

mungesë të të dhënave për vitin e parë të studimit nuk mund të realizohet një analizë e 

mirfilltë e të dhënave por janë bashkëlidhur pyetësorët respektiv të lëndëve të relizuara si 

dhe databaza e gjeneruar prej UVMS-së.  

 

 

                                                                 
118 Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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16. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË EKONOMIKS 

Në programin e studimit Master Shkencor në Ekonomiks të orfurar prej Departamentit të 

Ekonomiksit gjatë viti akademik 2018-2019, referuar të dhënave të gjeneruara prej sistemit 

UVMS si dhe Drejtorise së Ciklit të parë dhe të Dytë të Studimeve ka pasur studentë të 

rregjistruar vetëm në vitin e dytë si dhe janë realizuar 7 lëndë të programit  të cilat gjenden të 

pasqyruara në tabelën në vijim sëbashku me kodi përkatës, pedagogu, numri i studentëve që 

kanë ndjekur lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në sistemin e tyre 

elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Veronika Durmishi Financat Publike FIN 423 1 1 100% 

2 Kluadja Guga  Seritë Kohore Në Ekonomi ECN 523 13 13 100% 

3 

Kluadja Guga  

Analiza e Avancuar e Tregut të 

Punës ECN 524 13 13 100% 

4 

Elida Liko 

Rritja dhe Zhvillimi Ekonomik i 

Avancuar ECN 525 13 13 100% 

5 Albert Qarri Ekonometri e Avancuar ECN 555 13 13 100% 

6 

Arsena Gjipali 

Tematika Të Veçanta Në 

Ekonomiks ECN 521 13 13 100% 

7 Eva Çipi Softe Aplikative CSE 588 8 13 62% 

Mesatarja Aritmetike e Pjesëmarrjes 95%119 

 

 

 

Duke marrë në konsideratë qëllimim e këtij raporti vlerësimin e programit të studimit, në 

mungesë të të dhënave për vitin e parë të studimit nuk mund të realizohet një analizë e 

mirfilltë e të dhënave por janë bashkëlidhur pyetësorët respektiv të lëndëve të relizuara si 

dhe databaza e gjeneruar prej UVMS-së.  

 

 

 

                                                                 
119 Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimumi një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
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17. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

17.1 Programi I Studimit Bachelor në Ekonomiks  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kane marre pjese 90% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive, duke i 

bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit 

përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e 

studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet një analizë krahsuese si midis përgjigjeve 

të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje edhe midis rezultateve të vitit 

akademik 2017-2018 duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme.   

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve dhe komenteve në pyetjet e hapura 

studentët vlerësonin një sërë praktikash të mira sikurse janë mënyra e shpjegimit prej 

pedagogëve, ndërveprimi në auditor, krijimi I mundësive për zhvillimin e mendimit kritik tek 

studentët etj. (për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që hapura në vijim). Megjithatë në 

disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. Sikurse u 

përmend edhe më sipër rekomandimet që vijojnë janë të mbështetura kryesisht në komentet 

dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetsorit si dhe përqindjet e përgjigjeve kur 

identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të po të njëjtit program. 

 Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 

2017-2018, vlen për tu theksuar se ka një përmirësim të dukshëm në përceptimin pozitiv 

që studentët kanë ndaj programit të studimit në një sërë aspektesh, më konkretisht: 

- Gjatë vitit akademik 2018-2019 krahasuar me vitin e mëparshëm akademik, kemi  një 

rënie me 4.9% të studentëv që nuk ishin dakort me qëndrimin “Pedagogu ishte i 

qartë”. (respektivisht nga 8.6 % në 3.7% për vitin aktual akademik.) 

- Nëse në vitian akademik 2017-2018 , mesatarja aritmetike e studentëve të cilët ishin 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Në Krahasim me Leksionet e tjera, m’u 

desh të lexoja më shumë” ishte 74.5%, për vitin aktual akademik kemi një rënie të 

përqindjes së studentëve për po të njëjtat përgjigje në vlerën 63.1%,  pra një përmirësim 

i rezultatit me 11.4%. 

- Një tjetër rezultat pozitiv është rritja e dukshëme  prej 10 % të studentëve që ishin 

dakort dhe totalisht dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/ 

diskutimin në klasë.” nga  82.2% në vitin 2017-2018 në 92.3% për vitin akademik 

2018-2019.   

Megjithatë në përgjigjet e studentëve ndaj qëndrimit mësimi ishte i mërzitshëm konstatohn 

një përkeqësim në vlerësimin e studentëve,  ku ka rritje me thuajse 5% e studentëve të cilët 

ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin (nga 35 % në vitin e mëparshëm akademik në 

39.8% për vitin akademik 2018-2019) 
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 Në vijim pasqyrohen qëndrimet ku ka një diferencë relativisht të dukshme midis mesatares 

aritmetike të përgjigjeve të studentëve në nivel program studimi dhe përgjigjeve për cdo 

lëndë të programit. Për më tepër :  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 4.1% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në disa prej lëndëve të programit të studimit 

rezultati ishte së paku dy herë më i lartë: 8.82%, 12.5%, 10.71% ( Tabela nr. 5) 

- Nëse në nivel programi studimi 4% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin: 

“Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në disa prej lëndëve përqindja ishte relativisht më 

e lartë krahasuar me mesataren aritmetike më specifikisht : 10.71%, 8.34%, 12%, 50% 

( për më tepër tabela nr. 6) 

- Mesatarja aritmetike e studentëve që nuk ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin 

“Pedagogu ishte i qartë” në nivel programi studimi ishte 3.7% ndërkohë në disa prej 

lëndëve të programit rezultatet e përgjigjeve të studentëve arrinin në shifrat 8.82%, 

14.28%, 8.34%, 7.39% ( Për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës Nr.7 të programit 

të studimit) 

- Nëse në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve që nuk ishin dakort 

dhe totalisht dakort  me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në 

klasë” ishte 7.3% në disa prej lëndëve rezultati për po të njëjtat përgjigje ishte rreth dy 

herë më e lartë: 13.34%, 50%, 12.5% ( Tabela nr. 9) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 4.2% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”, në disa prej lëndëve të programit 

rezultati arrinte në shifrat: 8.82%, 14.28%, 9.37%, 50%, 14.28% ( Tabela nr.11) 

- Nëse në nivel rpgrami studimi 10.6%  e studentëve nuk ishin dakort nme qëndrimn 

“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në disa prej lëndëve të programit 

përgjgijet e studentëve arrinin në shifrat: 13.33%, 14.28%, 50%, 25%, 20% etj. (tabela 

nr 12) 

- Nëse në nivel programi studimi 11.2% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimn : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 

njohuri të papërfshira në tekst”, në disa prekj lëndëve rezultati për po të njëjtat 

përgjgije konsiderueshëm më i lartë: 19.04%; 17.85%; 18.75%, 26.31%, 20%, 26.31%, 

50% ( tabela nr. 13) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.3% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe 

dakort me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante”, në disa prej lëndëve të 

progrimit rezultati i përgjigjeve të studentëve ishte shumë herë më i lartë: 50%, 14.28%, 

12.5%, 9.52% etj ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 14) 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda të 

njëjtit program sugjerojmë që të shërbejnë për strukturat përkatëse si sinjale për të aplikuar 

praktikat e evidentuara si të mira edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim 
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përmirësimin e mëtejshëm të programit të studimit. Identifikimi i të cilave mund të behët 

lehtësisht prej pyetësorëve respektiv.  

 

 Mëgjithëse sikurse u përmend edhe më sipër kemi një përmirësim të rezultatit të përgjigjeve 

të studentëve ndaj  qëndrimit “Në krahasim me leksionet e tjera, mu desh të lexoja më 

shumë”, përsëri mesatarja aritmetike e studentëve që ishin dakort me qëndrimin në nivel 

programi studimi ishte 63.1% madje në disa prej lëndëve arrinte në vlerat: 82.14%, 90%, 

89.47%, 71.4%, 83.33%, 76.47%) është e lartë. Njëkoësisht 59.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “ Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”  

madje në disa prej lëndëve të programit të studimit arrinin në shifrat : 80%, 78.9%, 79.41% 

etj (për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr.8) . duke marrë në konsideratë rezultatet 

e mëspërme sugjerojmë sikurse edhe një vit më parë, adaptimin e metodave mësimdhënëse 

prej pedagogëve respektiv të clat lehtësojnë procesin e tek studentët.   

 Duke marrë shkas nga rezultatet e studentëve “Mësimi ishte i mërzitshëm” ku në nivel 

program studimi 39.8% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin madje 

në disa prej lëndëve të programit të studimit arrinin në vlerat: 62.5%, 60.71%, 55%, 55%, 

70% etj ( për më tepër ju lutem referojuni tabelës nr. 15 të programit respektiv) si dhe nga 

komentet e studentëve: “Ndoshta ndonjë metodë e re; Teknologjia në klasa;  Më shumë 

kuriozitete; Më shumë informacione;” sugjerojmë implementimin e instrumentave dhe 

tekenikave bashkëkohore mësimdhënëse të cilat e kthejnë mësimin  interesant për 

studentëtët. Njëkohësisht sugjerojmë që praktikat e ndjekura prej pedagogëve ku vlerësimi 

i studentëve për pjesëmarrjen e aktvizimin e studentëve në auditor ka qene pozitiv të 

shërbejnë si model për ato lëndë në cilat studentët komentojnë “Pjesëmarrja e studentëve 

në diskutim; Sikur të ekzitonte pak më tepër diskutimi dhe bashkëbisedimi në marrëdhenien 

student- pedagog gjithcka shkonte më së miri; Pjesëmarrja e studentëve në bashkëbisedim” 

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve120 mbi dy pyetjet e hapura:  

 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Pedagogu i lëndës e bënte mësimin tërheqës për tu dëgjuar;  

 Leksionet janë të thjeshtë për shkak të shpjegimit të pedagogut;  

 Shpjegimi i qartë dhe bashkëbisedimi shumë i qetë;  

 Cdo gjë e shpjeguar në detaj;  

 Pedagogu e bën lëndën interesante;  

 Bashkëbisedimi nëpërmjet pedagogut dhe klasës gjatë leksioneve e bëri këtë lëndë 

shumë interesante;  

 Nuk më pëlqen mënyra e shpjegimit;  

                                                                 
120 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më pëlqen shumë mënyra e shpjegimit dhe komunikimit me studentët;  

 Më pëplqen mënyra sesi zhvillohet mësimi jo duke e bërë më të vështirë por edhe 

mënyra sesi krijon raportin pedagog-student;  

 Shpjegon shumë mirë e rregullt në cdo detaj;  

 Leksionet janë të kuptueshme;  

 Lënda është shumë e bukur, mësimi I qartë bashkëbisedimi dhe inkurajimi;  

 Mënyra e shpjegimit më pëlqeu shumë, dhe nuk më pëlqeu mënyra e dialogut.  

 Më pëlqen mënyra sesi aktivizon studentët,  

 Cdo gjë ishte  saktë dhe të ndihmon në përforcimin e dijeve;  

 Mënyra e shpjegimit më pëlqeu më shumë, dhe nuk më pëleu shumë mënyra e dialogut;  

 Ishte një ndër pedagogët që e bëntë mësimin më të lehtë dhe të të kuptushme flm që 

ekzistojnë pedagog të tillë.  

 Ishte një orë leksioni perfekte;  

 Pedagogu ishte gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar klasën për kuptimin sa më të mirë 

të mësimit; 

 Pedagogu inkurajonte diskutimin në klasë;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 

 Nuk kam një sugjerim sepse ishte cdo gjë shumë mirë;  

 Ndoshta ndonjë metodë e re; Teknologjia në klasa;  

 Më shumë kuriozitete;   

 Më shumë informacione; 

 Shpjegimi duhet të jetë pak më i thjeshtë  

 Mendojë se gjithë çelsi që një mësimdhënie e mirë të bëhet e kuptueshme e më thjeshtë 

është raporti që duhet të krijoj një pedagog me studentët; 

  Duhet të jemi më të vëmendshëm;” 

 

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.  
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17.2 Programi i Studimit Bachelor në Kontabilitet  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 95% studentëve që kanë ndjekur kurset respektive duke i bërë 

rezultatet e pyetësorit domëthënëse për vlerësimin e programin. Në këtë pjesë të raportit përpos 

rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve 

në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet një analizë krahsuese si midis përgjigjeve të 

studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje edhe midis rezultateve të vitit 

akademik 2017-2018 duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme.   

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve dhe komenteve në puyetjet e hapura 

student vlerëëonin një sërë praktikash të mira,si trajtimi në auditore I tematikave koherente ne 

fushën e ekonomisë, metodat e përdourara prej pedagogëve për ngjalljen e interest tek 

studentët, metodologjia mësimdhënëse etj. (për më tepër jëni të lutur ti referoheni komenteve 

të studentëve në pyetjet e hapura). Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të 

cilat kanë nevoj për përmirësim. Sikurse u përmend edhe më sipër rekomandimet që vijojnë 

janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetsorit si dhe përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar 

me lëndët e tjera të po të njëjtit program. 

 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, në pjesën derrmuese të qëndrimeve përgjigjet e studentëve janë të njëjta. Në vijim 

paraqiten dy prej pyetjeve të pyetësorit ku konstatohen ndryshime të dukshme nga viti i 

mëparshëm akademik:  

- Gjatë vitit akademik 2018-2019 kemi një rënie prej 11.8% të studentëve të cilët ishin 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e 

vështirë”, krahasuar me vitin e mëparshëm akademik. Më specifikisht nëse për vitin 

akademik 2017-2018; 67.3 % ishin totalisht dakort dhe dakort më qëndrimin për vitin 

akademik 2018-2019 mesatarja aritmetike në nivel programi studimi është 55.5% , 

rezultat ky i cili mund të cilësohet pozitiv. 

- Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik, në vitin akademik 2018-2019 mesatarja 

aritmetike e studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Mësimi ishte 

i mërzitshëm” është 8.9% më e ulët. Pra nësë në vitin akademik 2017-2018  në nivël 

programi studimi 39.1% e studentëve e vlerëosnin mësimin si të mërzitshëm për vitin 

akdemik 2018-2019, rezultati është 30.2%. 

 

Sikurse mund të evidentohet lehtësisht në seksionin e analizimit të të dhënave në disa prej 

qëndrimeve janë konstatohen diferenca të dukshme  në përqindjen e përgjigjet e studentëve  

krahasuar me mesataren aritmetike në nivel programi studimi. Për më tepër :  
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- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe totalisht 

dakort me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në disa prej lëndëve të 

programit rezultati arrinte në vlerat: 14.29%, 15.38%, 16.67%, 25%, etj (për më tepër 

jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 6) 

- Në lidhje me qëndrimin “ Mësimi ishte interesant” , 5.3% e studentëve që ndjekin 

prgramin e studimit nuk ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, ndërkohë që 

në 3 prej lëndëve rezultati për po të njëjtat përgjigje ishte 25%.   

- Nëse në nivel programi studimi, 4.5% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort 

me qëndrimin “Pedagogu ishte I qartë” në disa prej lëndëve rezulatit për po të njëjta 

përgjigje është së paku dy herë më I lartë : 25%, 14.29%,  10%, 16.67% (Tabela nr. 7) 

- Nëse në nivel programi studimi 9.4% e studentëve nuk ishin totalisht dakort dhe dakort 

me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në disa prej 

lëndëve rezultati ishte: 20%, 18.75%, 21.05%, 25% madje edhe 30%, diference kjo 

relativisht më e lartë. ( tabela nr. 9)  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 6.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “ Pedagogu e bën lëndën interesante”, në disa prej lëndëve për po 

të njëjtat përgjigje rezultatet janë : 25%, 12.5%, 12.51%, 14.29% etj ( Tabela nr. 14) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.7% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” në 10 prej lëndëve të programit 

të studimit mbi 12% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin. ( 25%, 14.29%, 

18.75% etj )  

- Nëse në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve të cilët nuk mendonin 

se pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e njohurive me dije të 

paprëfshira në tekst ishte 9.3% , në disa prej lëndëve për po të njëjtat përgjigje rezultati 

ishte së paku dy herë mëi lartë, më specifikisht: 23.53%, 21.06%; 50% etj. ( tabela nr. 

13) 

 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje 

brenda të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e 

evidentuara si më të mira edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e 

mëtejshëm të programit të studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave 

përkatëse ti referohen pyetësorëve respektiv.  

 

 Megjithëse sikurse u përmend në seksionin e krahasimit të të dhenave midis dy viteve 

akademike kemi një përmirësim të perceptimit të studentëve mbi qëndrimin “Mësimi ishte 

I mërzitshëm”, përsëri në disa prej lëndëve të programit rezultati përgjigjeve ishte 

relativisht I larte: 42.11%, 50%, 41.17%, 41.67% etj ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni 

tabelës nr. 15). Duke marrë shkas nga këto rezultate sugjerojmë që pedagogët të vazhdojnë 

më tej në angazhimin e tyre  për implementimin e instrumentave dhe teknikave 

mësimdhënëse të cilat e shndërrojnë mësimin interesant për studentët, duke stimuluar 
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kështu në mënyrë të drejtëpërdrejtë  njëkohësisht pjesëmarrjen e tyre në auditor. Vlen për 

tu theksuar që në disa prej komenteve në pyetjet e hapura janë vetë studentët të cilët 

sugjerojnë disa teknika. ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni komeneteve në pyetjet e 

hapura që gjenden në vijim.)  

 

 Duke marrë në konsideratë se mesatarja aritmetike në nivel programi studimi e studentëve 

që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e 

vështirë”,  ishte 55.5%  ( madje në disa lëndë arrinte në shifrat: 70.59%, 66.67%, 75%, 

100% etj) si dhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Në krahasim me 

leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë” ku mesatarja arimetike e përqindjes së 

studentëve që ishin totalish dakort dhe dakort me qëndrimin ishte 63.2% madje në disa prej 

lëndëve arrinte edhe në vlerat: 75%;78.57% 85,71%; 100%, 84.61” etj ( për më tepër ju 

lutemi referojuni tabelës nr. 10), sugjerojmë ashtu sikurse edhe një vit më parë në disa prej 

lëndëve sugjerojmë adaptimin e disa teknikave prej pedagogëve që të lehtësojnë proçesin 

e mësimnxënies tek studentët, gjithnjë duke marrë në konsideratë specifikat e lëndëve.  

 

 Një tjetër aspekt të programit të studimit të cilin sugjerojmë të jetë në vëndjen e strukturave 

përkatëse që janë përgjegjëse për ofrimin e programit është realizimi i praktikave 

praktikave profesionale si dhe konrekretizimi i dijeve të përftuara në auditor me qëllim 

përgatitjen e studentëve konkurues dhe profesioniste në tregun e punës. Ky sugjerim vjen 

si pasojë e disa prej komenteve të studentëve në pyetjet e hapura: “Më shumë shembuj 

bashkë me teorinë; Ka vend për përmirësim. Të konkretizohen teoria me praktikën; Më 

shumë tema të orientuara drejt praktikës”.  

 

 Më poshtë  po përmendim disa prej komenteve të studentëve mbi dy pyetjet e hapura:  

 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqeu shumë shpjegimi i pedagogut dhe përgatitja në orën e mësimit;  

 Mësimi i këndshëm ja vlen ta dëgjosh;  

 Të gjitha leksionet ishin pothuajse shumë interesant, pasi temat për diskutim janë 

bazuar në zhvillimet e fundit të ekonomisë së vendit, po jo vetëm edhe të rajonit;  

 Zhvillimi i leksionit është i plotë pa ndërprerje që do të thotë nuk humbet interesi i 

studentit për të dëgjuar;  

 Më pëlqeu mënyra sesi pedagogu mundohej të transmetonte leksionin te studentët në 

mënyra të ndryshme gjithmonë shoqëruar me shembuj,  

 Profesori mundohej të na inkurajonte gjithmonë;  

 Mësimi ishte interesant dhe të tërhiqte ta dëgjoje;  

 Më pëlqeu shumë mënyra sesi pedagogia shpjegonte leksionin.  Mundohej që cdo gjë 

të rëndësishme ta detajonte dhe ishte e gatshme të përgjigjej apo të punonte shembuj sa 

herë që ishim të paqartë.  
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 Prakticiteti I mësimdhënies;  

 Informacion me vlerë;  

 Është i gjatë si leksion; 

 Më shumë nga mësimi më pëlqeu mënyra se si e shpjegonte mësimin pedagogu ; 

 Që profesorja mundohet të na shpjegojë sa më mirë mësimin, edhe pse nuk ëkzistojnë 

kushtet për ta zhvilluar;  

 Më pëlqen që zhvillonim na një herë mësim se profesorja sdukej fare. Shumë e 

papërgjegjshme I kalonte mësimet shumë shpejt, shumë pa shpjegim të saktë dhe 

kalimthi, për të mbaruar ora, sepse svinte fare në mësim. Mësimi kalohej në poëer point, 

pa u ndalur fare të gjerat kryesore që ne duhet të mbanim mënd dhe të fiksonim. Si 

përfundim nga kjo lëndë shumë e rëndësishme skemi mësuar asgjë ne fund sepse 

leksionet vetëm sa lexoheshin edhe nuk bëhej mësim fare.  

 Mësuam pak më shumë nga ana praktike;  

 Përgjithësisht mësimi ishte interesant sepse temat që trajtohen janë aktuale dhe të 

tërheqin;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Çdo gjë shkon mirë kur zhvillohet leksioni;  

 Më pak student në auditor;  

 Duhet të ketë më shumë përkushtim në shpjegim;  

 Duhet më shumë përkushtim nga ne;  

 Do ishte mirë të kishte laborator, ku mund ta ushtroni lëndën në praktikë;  

 Të mund të punonim në laborator;  

 Pedagogia të shfaqet ndonjeherë në mësim e të jap ca gjëra kryesore, fikse ti mësojmë 

e të na ngelen në mëndje jo të mësojmë përmendësh sa për provim.  

 Pak më shumë praktikë; 

 Mos të bashkohen dy-tre degë për të zhvilluar leksion; 

 

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. 
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17.3 Programi I Studimit Bachelor në Marketing  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 89 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. Në këtë 

pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe 

sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet një analizë krahsuese si 

midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje edhe midis 

rezultateve të vitit akademik 2017-2018 duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve dhe komenteve në pyetjet e hapura 

studentët vlerësonin një sërë praktikash të mira, Si integrimi jo vetëm i teorisë dhe praktikës 

por edhe i njohurive të lëndëve të ndryshme, inkurajimi i menndimit kritik, shpjegimi i  

koncepteve në mënyrë më të thjeshtëzuar,  metodologjia mësimdhënëse etj. (për më tepër jëni 

të lutur ti referoheni komenteve të studentëve në pyetjet e hapura). Megjithatë në disa prej 

lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. Sikurse u përmend edhe 

më sipër rekomandimet që vijojnë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e 

studentëve në pyetjet e hapura të pyetesorit si dhe përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin 

ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të po të njëjtit program. 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, ndryshimet në rezultatet e pergjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tri gurpe. 

Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrimet ku diferencat midis dy viteve akademike është 

nën 5%, grupi i dytë ku diferenca i përket intervalit nga 5% në 10% si dhe në grupin e tretë 

mbi 10%. Për arsye analizimi të të dhënave është lehtësisht e kuptueshme që në raport do të 

përmenden qëndrimet që ju përkasin dy grupimeve të fundit. Në vijim pasqyrohen qëndrimet 

që i përkasin kategorisë së dytë, më specifikisht:  

- Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018 vetëm 0.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe 

aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu ishte I qartë” në vitin aktual akademik 

rezultati për po të njëjtat përgjigje është 8.3%. megjithëse diferenca nuk shume e 

lartë përsëri kemi një regres përsa i përket këtij aspekti të programit të studimit.   

- Nëse gjatë viti akademik 2017-2018, vetëm 3.2% e studentëve mendonin  se 

pjesëmarrja në mësim nuk ishte e vlefshme për plotesimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst, gjatë vitit aktual akademik kjo shifër ka shkuar në 10.6%  

Ndërkohë që qëndrimet në të cilat diferenca është mbi 10%, janë si më poshtë vijon:  

- Gjatë viti akademik 2018-2019 kemi një rritje të konsiderueshmë të përqindjes së 

studentëve të cilët e vlerësonin përmbajtjen e mësimit si shumë të vështirë, më 

specifkisht nga 34% në vitin akademik 2017-2018 në 60.3% për vitin aktual akademik. 

- Kemi një rritje të koniderueshme të studentëve të cilët ishind dakort dhe totalisht dakort 

dhe dakort me qëndrimin “ Në krahasim me leksionet e tjera m’u desh të lexoja më 
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shumë”, nga 48% për vitin e mërshëm akademik në 66.7% për vitin akademik 2018-

2019;  

- Një përmirësim mjaft pozitiv për vitin akademik 2018-2019 mund të cilësohet rënia në 

mënyrë drastike e studentëve që nuk ishin dakort me qëndrimin “Pedagogu 

inkurajonte mendimin kritik” nga 24.5% në vitin e mëparshëm akademik në 5.7% 

për vitin akademik 2018-2019. 

- Gjatë vitit aktual akademik kemi një rritje të konsiderueshme të studentëve që janë 

dakort me qëndrimin mësim ishte I mërzitshëm krahasuar me një vit më parë. Kështu 

nësë gjatë vitit akademik 2017-2018 - 21.8% e studentëve ishin totalisht dakort dhe 

dakort me qëndrimn, në vitin akademik 2018-2019 kemi një rritje në  37.4 % e 

studentëve.  

 

 Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të 

studentëve për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e  leksionit si 

dhe Mësimin në Përgjithësi janë mjaft pozitive, megjithatë në disa prej lëndëve vlerësimi 

negativ prej studentëve është pothuajse dy herë më i lartë se mesatarja aritmetike në nivel 

programi. Sugjerojmë që lëndët në të cilat rezultatet janë më pozitive të shërbejnë  si burim 

përvoje për mësimdhënësit e tjerë. Më specifikisht:  

- Nëse në nivel programi studimi, përmbajtjen e leksionit e vlerësonin si të keqe dhe 

shumë të keqe vetëm 1.9% e studentëve në disa lëndë rezultati është 8.33 %, 15.38%, 

7.69%, 7.14%( tabela nr. 2); 

- Nëse në nivel programi studimi vëtëm 0.7% e studentëve e vlerësonin pedagogun e 

leksionit si shumë të keq ose të keq në disa prej lëndëve rezultati ishtë disa herë më I 

lartë më specifikisht: 8.33%, 16.67%, 9.09%, 13.33% etj. ( për më tepër jeni të lutur ti 

referoheni tabelës nr. 3 të programit të studimit respektiv) 

-  Nëse në nivel programi studimi, mësimin në përgjithësi e  vlerësonin si të keq dhe 

shumë të keq vetëm 1.9% e studentëve,  në disa lëndë rezultati është 8.33%, 7.69%;  

7.14%, etj ( tabela nr. 4); 

 

 Sikurse mund të evidentohet lehtësisht në seksionin e analizimit të të dhënave në disa prej 

qëndrimeve janë konstatuar diferenca të dukshme  në përqindjen e përgjigjet e studentëve  

krahasuar me mesataren aritmetike në nivel programi studimi. Në vijim përmenden vetëm 

ato qëndrime ku diferenca midis mesatares aritmetike dhe rezultateve të lëndëve specifike 

është së paku dy herë me e madhe:   

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në 9 prej lëndëve të programit të 

studimit mbi 10% e studentëve nuk ishin dakort më specifikisht: 25%, 20%, 15.38%, 

16.67%, 15.38% etj ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 5);  

- Në lidhej me qëndrimin “ Qëllimi I mësimit u shpreh qartë” nëse mesatarja aritmetike 

e studentëve që  nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin ishte 5.7% në një 
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numër të konsiderueshëm lëndësh rezultati ishte sëpaku dy herë më I lartë: 21.43%, 

25%, 15.38%, 16.66%, 16.67% ( Tabela nr.6); 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.7% e studentëve nuk ishin totalisht dakort dhe 

dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, në disa 

prej lëndëve të programit të studimit rezultati i përgjigjeve të studentëve për po të njëjtat 

përgjigje ishte relativisht më i lartë: 16.67%, 15.38%, 20%, 14.28% etj (Tabela nr. 9); 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.2% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe 

dakort më qëndrimin “Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”në disa prej lëndëve të 

programit rezultati ishte: 25%, 15.38%, 14.28%, 20% etj. ( Tabela nr. 11);  

- Në lidhje me qëndrimin “ Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” nëse në nivel 

programi studimi vetëm 5.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe totalisht dakort me 

qëndrimin, ashtu sikurse edhe në disa prej qëndrimeve të sipërmendura kosntatohen 

diferenca të dukshme midis rezultateve për lënde specifike, të tilla si : 14.38%, 14.28%, 

16.66%, 13.33% etj ( tabela nr. 12); 

- Së fundmi nëse në nivel programi studimi në lidhje me qëndrimin “Pedagogu e bën 

lëndën interesante” 6.1% e studentëve nuk ishin dakort  aspak dakort në disa prej 

lëndëve rezultati arrinte në shifrat: 25%, 15.38%, 26.66%, 16.67%, etj( tabela ndr. 14);  

 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda 

të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e evidentuara si më të 

mira edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të programit 

të studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave përkatëse ti referohen 

pyetësorëve respektiv.  

 

 Duke marrë shkas nga rezultatete e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve : 

“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi 60.3% e 

studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin madje në disa prej tyre rezultati 

ishte konsiderueshëm më I lartë: 100%, 83.33%, 90%, 78.57%, 75%, 71.43% etj. ( tebala 

nr. 8) dhe  “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  ku në 

nivel programi studimi 66.9% ishin totalish dakort dhe dakort (në disa prej lëndëve rezultati 

arrinte edhe në vlerat 100%, 84.62%, 91.67%, 90% etj, tabela nr.10) si dhe nga komentet e 

studentëve në pyetjet e hapura: “Thjeshtëzimi termave që trajtojmë, Lënda ishte interesante 

por edhe e vështirë” sugjerojmë gjetjen  prej pedagogëve të teknikave dhe instrumentave të 

cilat lehtësojnë proçesin e mësimnxënies tek studentët.  

 

 Megjithëse në një pjesë të konsideurshme të lëndëve studentët vlerësonin aftësite e 

pedagogëve për të ndërthurur teorinë me praktikën përsëri në disa prej tyre komentonin si 

më poshtë vijon: “Duhet përvec orëve në auditor të kemi edhe praktikë. Praktika është ajo 

që na mëson si ta menazhojmë punën dhe të japim më të mirën tonë që një biznes të ketë 

sukses; Përvec teorisë për ne është e nevojshme të bëjmë edhe praktikë. Që të jemi të 

përgatitur për degën që po vazhdojmë;”. Njkohësisht duke marrë në konisderatë rezultatet 
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e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për 

plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst” ku thuajse në një të tretën e 

lëndëve mbi 15% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin ( 23.07%, 16.66%, 26.66%, 

18.75%, 16.67 etj ( tabela nr. 13) ashtu sikurse një vit më parë sugjerojmë rishikimin e 

syllabuseve të disa lëndëve specifike me qëllim ndërthurjen midis teorisë dhe prakikës. Për 

identifikimin e të cilave jeni të lutur ti referoheni pyetësorëve respektiv.  

 Duke marrë në konsideratë rezultatin e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit në ishte 

mësimi  I mërzitshmë ku në nivel programi studimi  37.4% e studentëve ishin totalisht 

dakort madje në disa prej lëndëve për pos e njëjta përgjigje rezultati ishte 50% , 100%, 

45.45% 41.67% e studentëve( tabela nr. 15) si dhe faktit që krahasuar me vitin e mëhershëm 

akademik kemi një regres të rezultateve, pasi kemi një rritje të përqindjes së studentëve me 

15.6%( shihni më sipër)  sugjerojmë strukturat përkatëse si dhe pedagogët respektiv që të 

anagazhohen në implementimin e metodave mësimdhënëse të cilat ta kthejnë lëndën më 

interesantë për studentët;  

  

 Më poshtë  po përmendim disa prej komenteve të studentëve mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqeu shpjegimi skam mos pëlqim;  

 Më shumë më pëlqeu bashkëbisedimi që bëm për temën e mësimit;  

 Më pëlqen diskutimi në klasë edhe ne dilnim që nga klasa me 70% të leksionit të 

mësuar;  

 Më pëqleu që pedagogu që njohuritë që merrnim gjatë leksionit I praktikonim 

nëpërmjet dsh, si dhe mundohej të na i shpjegonte konceeptet me raste nga jeta e 

përditshme;  

 Lënda ishte interesante por edhe e vështirë. Përvec orëve në auditor duhet të shtohen 

edhe praktikat. Praktikat janë ato që na përgatisin të jemi të aftë për punë;  

 Realizmi I orës së leksionit ishte tërheqës;  

 Gjatë procesit mësimor cdo gjë shkoi shumë mirë, mësimi ishte I kuptueshëm nga të 

gjithë, pedagogu i lëndës foli qartë;  

 Mënyra e përcjelljes së informacionit, 99%të informacionit arrija ta kuptoj që në klasë. 

Më pëlqen mënyra e shpjegimit duke e lidhur cdo rast me praktikën;  

 Edhe pse lënda ecn150 ishte një nga lëndët që duhesh të punoja më shumë krahasuar 

me lëndët e tjera për vet nivelin e ngarkesës që mbart, fal pedagoges e cila na I 

shpjegonte konceptet në mënyrë më të thjeshtëzuar arrija ti kuptoja konceptet dhe 

llogjikën e veprimeve që në klasë. Më ka pëlqyer fakti që për cdo koncept të ri të 

shpjeguar , shjegimi fillonte nga 0 , pavaësisht se disa prej njohurive mund ti kishim 

marrë në gjimnaz;  

 Mënyra e integrimit të njohurive me lëndët e tjera dhe me praktikën;  

 Pedagogu e bën lëndën interesante;  

 Më pëlqen që mësimin e bëjmë në formën e një dialogu;  

 Thjehtëzimi termva që trajtojmë;  
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 Pedagogu ishte i përgatitur dhe inkurajonte mendimin kritik, kjo sjell shkëmbime 

mendimesh dhe idesh. Shkëmbimi i ideve ndikon pozitivisht në progresivitetin e 

studentit, një student i mirë është potencial i mirë;  

 Pedagogu ishte gjithmonë i përgatitur, gjithashtu dhe iniciativa e konferencave, 

leksionet e zhvilluara me pedagoge të jashtëm sjell risi të reja dhe ndihmon në edukim 

profesional përkatës;  

 Pedagogu ishte I përgatitur, lënda është interesante dhe personalisht në munges të viteve 

precendete të informacionit apo edukimit përkatës, më duhet të lexojë pak më shumë.  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Kushtet teknike;  

 Heqja e leksioneve të panevojshme;  

 Kushtet e mësimdhënies;  

 Kushtet të përmirësohen, kushtet për mësimdhënie sa më mirë;  

 Zhvillimi I seminareve;  

 Insistoj në angazhimin, bashkëpunimin dhe bashkëbisedimin pedagog student. 

 Ti kishim leksionet para kohe në dorë jo pas leksionit;  

 

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. 
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      17.4 Programi i Studimit Bachelor në Menaxhim Turizmi  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse më specifikisht  92% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për vlerësimin e programin. Në 

këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në 

komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet një analizë 

krahasuese si midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje 

edhe midis rezultateve të vitit akademik 2017-2018 duke evidentuar ato pyetje ku ka 

ndryshime të dukshme. 

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve dhe komenteve në pyetjet e hapura 

studentët vlerësonin një sërë praktikash të mira si aftësitë mësimdhënëse të pedagogëve, 

realizimi I orës interaktive si nëpermjet ndarjes së eksperiencave personale në fushën e 

turizmit, ilustrimi i leksioneve me shembujt nga biznese të ndryshme. (për më tepër jëni të lutur 

ti referoheni komenteve të studentëve në pyetjet e hapura). Megjithatë në disa prej lëndëve u 

identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. Sikurse u përmend edhe më sipër 

rekomandimet që vijojnë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e 

studentëve në pyetjet e hapura të pyetesorit si dhe përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin 

ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të po të njëjtit program. 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, ndryshimet në rezultatet e pergjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre gurpe. 

Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrimet ku diferencat midis dy viteve akademike është 

nën 5%, grupi i dytë ku diferenca i përket intervalit nga 5% në 10% si dhe në grupin e tretë 

mbi 10%. Për arsye analizimi të të dhënave është lehtësisht e kuptueshme që në raport do të 

përmenden qëndrimet që ju përkasin dy grupimeve të fundit.  

Në vijim pasqyrohen qëndrimet që i përkasin kategorisë së dytë, më specifikisht:  

- Nësë gjatë viti akademik 2017-2018 , 11.9% e studentëvë nuk ishin dakort me 

qëndrimin “ Mësimi ishte interesant”, kemi një rënie me 8% të studentëve duke arritur 

në vlerat minimale prej 2.9% të studentëve që nuk janë dakort me qëndrimin; 

- Gjatë viti akademik 2018-2019 kemi një rënie në 2.7% të studentëve që nuk ishin aspak 

dakort dhe dakort me qëndrimin “Qëllimi I mësimit u shpreh qartë”, ndërkohë që një 

vit më parë rezultatet e përgjigjeve të studentëve ishin 10.2%.  

- Nëse gjatë viti akademik 2017-2018, 11.4% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu ishte qartë”, gjatë vti aktual akademik kjo shifër shkon në 2.7%. 

rezultat ky mjaft pozitiv. 

- Krahasuar me vitin e meparshëm akademik konstatohet një rënie në vlerat 6.9% të 

studentëve që nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu 

inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, krahasuar me 13% të studentëve që ishin 

në vitin akademik 2017.2018. 

- Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018, 10.6% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin se pedagogu ishte gjithnjë I përgatitur, gjatë viti aktual akdemik kemi një 

rënie të konsideurueshme në 1.5% të studentëve.  
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- Gjatë vitit akademik 2017-2018, 16% e studentëve mendonin se pjesëmarrja në 

mësim nuk ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në 

tekst, për vitin aktual akademik rezultati shkon në 7%,  një ndryshim ky mjaft pozitiv 

rej 9%. 

 

Ndërkohë që qëndrimet në të cilat diferenca është mbi 10%, janë si më poshtë vijon:  

- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” kemi një 

përmirësim me 12.7% të rezultateve të përgjigjeve të studentëve që nuk ishin aspak 

dakort dhe dakort me qëndirmin. Më specifikisht nësë gjatë viti kademik 2017-2018, 

23.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin, për vitin aktual 

akademik kjo shifër zbret në 10.4%.  

- Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rënie nga 13% 121në 1.9%122 të 

studentëve që nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagou e bën lëndën 

interesante”, për vitin akademik 2018-2019. 

 

Në qëndrimet që vijojnë konstatohet regres krahasuar me rezultatet e përgjigjeve të studentëve  

me vitin e mëparshëm akademik:  

- Mbi qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, kemi një rritje të 

përqindjes së studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin nga 55.1% 

në vitin akademik 2017-2018 në 60.6% për vitin akademik 2018-2019. 

-  Gjatë krahasimit të të dhënave rezulton të ketë një rritje prej 8% të studentëve të cilët 

ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u 

desh të lexoja më shumë,, krahasuar me vitin e mëparshëm akademik. 

 

Si përfundim në programin e studimit Bachelor në “Menaxhim Turizmi” për vitin akademik 

2018-2019, thuajse në të gjitha qëndrimet e pyetësorit konstatohen përmirësime të rezultateve 

krahasuaar me vitin e mëparshëm akademik. 

 

 Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të 

studentëve për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e  leksionit si 

dhe Mësimin në Përgjithësi janë shumë pozitive pasi vetëm në një numër shume të 

reduktuar të lëndëve ka student që i vleresojnë shumë keq aspektet e sipërpërmenduara. 

Sugjerojmë që lëndët në të cilat rezultatet janë më pozitive të shërbejnë  si burim përvoje 

për mësimdhënësit e tjerë. Më specifikisht:  

- Me përjashtim të gjashtë lëndëve të programit të studimit, asnjë prej studentëve që 

ndjek lëndët e programit nuk e vlerëson si shumë të keqe dhe të keqe përmbajtjen e 

leksionit. Nëse mesatarja aritmetike në nivel programi e studentëve që e vlerësojnë keq 

dhe shumë keq është vetëm 0.8% në këto lëndë rezultati arrinte edhe 8.33%, 

4.35%(tabela nr. 2); 

- Nëse në nivel programi studimi vëtëm 0.7% e studentëve e vlerësonin pedagogun e 

leksionit si shumë të keq ose të keq, në 5 prej lëndëve ishte disa herë më I lartë ( tabela 

nr.3) 

                                                                 
121 Viti akademik 2017-2018 
122 Viti akademik 2018-2019 
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-  Vëtëm në katër lëndë të programit të studimit ka studentë të cilët e vlerësojnë mësimin 

në përgjithësi si shumë të keq ose të keq, ndërkohë që në nivel programi është 0.5% 

në disa prej lëndëve arrin në vlerat 6.67%, 4.35%, e3.57%, 3.85%(tabela nr. 4); 

 

 Sikurse mund të evidentohet lehtësisht në seksionin e analizimit të të dhënave në disa prej 

qëndrimeve konstatohen diferenca të dukshme në përqindjen e përgjigjet e studentëve  

krahasuar me mesataren aritmetike në nivel programi studimi. Në vijim përmenden vetëm 

ato qëndrime ku diferenca midis mesatares aritmetike dhe rezultateve të lëndëve specifike 

është së paku dy herë më i madhë:   

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 2.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “ Mësimi ishte interesant” në disa prej lëndëve të programit të 

studimit rezultati ishte 6.9%, 19.23% 9.52%, 18.18% ( Për më tepër jeni të lutur ti 

referoheni tabelës nr. 5);  

- Nëse në nivel programi studimi, 2.7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin 

“Qëllimi I mësimit u shpreh qartë”, në disa prej lëndëve rezultati ishte sëpaku dy herë 

më I lartë : 15.38%, 9.09%, 8.7%, 9.52% ( Për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës 

nr. 6);  

- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu ishte I Qartë “, në nivel programi studimi vetëm 

2.7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin, ndërkohë që në disa prej lëndëve 

rezultati për po të  njëjtat përgjigje ishte 13.64%, 9.09%, 8.33%, 7.7%, 7.14% etj 

- Nëse në nivel programi studimi 6.9% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin 

“Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë” në disa prej lëndëve reuzltati 

ishte sëpaku dy herë më i lartë: 20%, 16.67%,15.38%  28.57% etj ( Tabela nr.9); 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 1.5 % e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimi 

se pedagogu është gjithnjë i përgatitur në disa prej lëndëve te programit rezultati 

ishte dy herë më I lartë 4.79%, 4.35%, 13.64%,  vlen për tu theksuar se këto janë shifra 

relativisht shumë të ulta, madje edhe nëse do ti krahasonin me programet e tjera të 

studimit.  

- Nëse në nivel programi studimi 10.4% e studentëve nuk ishin totalisht dakort dhe dakort 

me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në disa prej lëndëve 

rezultai ishte 22.22%, 30.77%, 20%, 28.57% ( tabela nr. 12)  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin 

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”, në disa prej lëndëve rezultatet ishin : 20%, 16.67%, 22.22%, 

19.05%, 18.18%, etj ( tabela nr. 13)  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 1.9% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në disa prej lëndëve të programmit 

të studimit rezultati i përgjigjeve është 9.09%, 8.33%, 7.7%, 6.67%, ( tabela nr. 14)  

 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda 

të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e evidentuara si më të 

mira edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të programit 

të studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave përkatëse ti referohen 

pyetësorëve respektiv. Dëshirojmë të rithekojmë edhe një herë se në nivel programi studimi, 

mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve për cdo lëndë, rezultatet janë ndër më pozitivet 

si në rang Njësie Kryesore por edhe në Rang Institucioni.  
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 Duke marrë shkas nga rezulati I përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimet “Përmbajtja e 

mësimit ishte shumë e vështirë,  “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më 

shumë” ku respektivisht:  

- Për qëndrimin e parë  në nivel programi studimi 60.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort dhe dakort me qëndrimin, madje në disa prej lëndëve arrinte në vlerat 100%, 

88.47%, 76%( tabela Nr. 8)  

- Për qëndrimin e dytë në nivel programi studimi 65% e studentëve ishin totalisht dakort 

dhe dakort mdaje në disa lëndë në 80.95%, 88%, 100%, , 88.46% ( Tabela nr. 10)  

- Rritjes së përqindjes së studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me të dy 

qëndrimet krahasuar me një vit më parë. ( sikurse u përmend edhe më lartë) 

- si dhe nga komentet e studentëve në pyetjete e hapura : “Nuk më pëlqen përmbajtja e 

leksionit; Trajtimi I leksionit në mënyrë konkrete; Duke mos i ngarkuar shumë 

studentët; Duke hequr lekionet e panevojshme; Duke shpjeguar në mënyrë që të 

kuptojmë të gjithë;” 

sugjerojmë rishikimin e syllabuseve në lëndë specifike me qëllim rishikimin e literaturës si dhe 

gjetjen  prej pedagogëve të teknikave dhe instrumentave të cilat lehtësojnë proçesin e 

mësimnxënies tek studentët.  

 

 Ashtu sikurse një vitë më parë, vazhdon të mbeten shqetësuese rezultatet e përgjigjeve të 

studentëve ndaj qëndrimin “Mësimi ishte I mërzitshëm” ku në nivel programi studimi 

31.1% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin madje në disa prej lëndëve të programit 

rezultati arrinte në vlerat 46.16%, 56, 56.53%, ( tabela nr. 15) ( megjithëse krahasuar me 

programet e tjera është rezultatet janë mjaft më pozitive), madje për vitin aktual akademik 

kemi një rënie të përqindjes së studentëve që nuk janë dakort me qëndrimin nga 61% në 

58.9%  për vitin aktual akademik. Nga sa më sipër sugjerojmë implementimin e teknikave 

bashkëkohore mësimdhënëse me qëllim bërjen e lëndës ineresante për studentët  duke 

marrë në konsideratë gjithnjë specifikat e lëndëve përkatëse. 

 

 Më poshtë  po përmendim disa prej komenteve të studentëve mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi? 

 Shpjegimi i mirë i mësimit;  

 Cdo gjë në kushtet e mira të një ore mësimi… pedagogu dhe aftësia e tij për të dhënë 

tek nxënësit dije dhe për ta bërë orën të dëgjueshme dhe toalisht të kuptueshme janë 

maksimale;  

 Nuk më pëlqen mënyra se si zhvillohet leksioni 

 Më pëlqen më shumë që mësimi bëhet interesant;  

 Nuk më pëlqen përmbajtja e leksionit; Trajtimi I leksionit në mënyrë konkrete; Duke 

mos i ngarkuar shumë studentët; Duke hequr lekionet e panevojshme; Duke shpjeguar 

në mënyrë që të kuptojmë të gjithë;  

 

 Më pëlqente që pedagogu bënte lidhjen e njohurive me lëndët e tjera;  

 Shpjegimi ishte shumë I qartë sepse pjesën më të madhe të njohurive arrija ti kuptoja 

që në klasë; 

 Më shumë më pëlqen fakti që nga pjesëmarrja në leksione unë arij ta kuptoj shumë mirë 

mësimin, si dhe mënyra se si pedagogu zhvillon mësimin;  
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 Çdo gjë është në kushtet më të mira të një ore mësimi… pedagogu dhe aftësitë e tij për 

të dhënë tek nxënësit dije, dhe për ta bërë orën të dëgjueshme dhe totalisht të 

kuptueshme janë makimale;  

  Më tepër më pëlqeu libri, ishte shumë I bukur;  

 Shpjegimi ishte  I qartë, pedagogu i vinte më shumë theksin njohurive që do të na duhen 

më së shumti në praktikë;  

  Më pelqen mënyra se si e shpjegon mësimin dhe nuk më pëlqen sepse leksioni ka 

shumë gjëra të parëndësishme;  

 Më pëlqeu që pedagogu nuk lodhej dhe na I shpjegonte disa here të njëjtën njohuri deri 

sa ta kuptonim;  

 Çdo mësim ishte një kuriozitet për ne, ndaj dhe më pëlqen kjo lëndë;  

 Më pëlqen sepse leksioni bazohet edhe në shembuj konkret të ekpseriencave tona në 

fushën e turizmit;  

 Përvec bazës torike më pëlqen që në orën e leksionit ilustrohen me shembuj nga biznese 

të ndryshme;  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit: 

 Skam asnjë sugjerim cdo gjë bëhej në kushtet e duhura të mësimdhënies;  

 Duhet të shjegojë më mirë;  

 Mos aktivizimi I të gjithë studentëve nga pedagogu/ja 

 Thjesht duhet pak përkushtim nga pedagogu;  

 Duke shpjeguar më mirë;  

 Ushtrimet të jenë më të lehta;  

 Dhënia e mësimit në mënyrën më të mirë të mundshme që cdokush nga ne mund ta 

kuptojë shumë mirë;  

 

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. 
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17.5  Programi I Studimit Bachelor në Administrim Biznesi  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 87 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.Në këtë 

pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe 

sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet një analizë krahsuese si 

midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje edhe midis 

rezultateve të vitit akademik 2017-2018 duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve dhe komenteve në pyetjet e hapura 

studentët vlerësonin një sërë praktikash të mira si mënyrën e organizimit të leksionit, aftësitë e 

pedagogëve për të ndërthurur dijen teorike me praktikën, komunikimi dhe gjithëpërfshirja në 

auditore (për më tepër jëni të lutur ti referoheni komenteve të studentëve në pyetjet e hapura). 

Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për përmirësim. 

Sikurse u përmend edhe më sipër rekomandimet që vijojnë janë të mbështetura kryesisht në 

komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetesorit si dhe përqindjet e 

përgjigjeve kur identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të po të 

njëjtit program. 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, ndryshimet në rezultatet e pergjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre grupe. 

Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrimet ku diferencat midis dy viteve akademike është 

nën 5%, grupi i dytë ku diferenca i përket intervalit nga 5% në 10% si dhe në grupin e tretë 

mbi 10%.  Për arsye analizimi të të dhënave është lehtësisht e kuptueshme që në raport do të 

përmenden qëndrimet që ju përkasin dy grupimeve të fundit. Vlen për tu theksuar se në këtë 

program studimi shumica e qëndrimve I përket grupit të parë, ku nuk ka ndryshime të 

konsiderueshme midis qëndrimeve krahasuaar me një vit më parë.  

 

Në vijim pasqyrohen qëndrimet që i përkasin kategorisë së dytë, më specifikisht:  

- Krahasuar me vitin e mëprashëm akademik kemi një rënie prej 6.8% të studentëve që 

nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu ishte gjithnjë I 

përgatitur”. Më specifikisht nëse në vitin 2018-2019, 3.8% e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin për vitin akademik 2017-2018, rezultati ka 

qenë 10.6%. 

- Nëse gjatë viti akademik 2017-2019, 15.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/dikutimin në klasë”, gjatë 

viti akedemik 2018-2019, rezulatet bien konsiderueshëm në vlerën 6.7% të 

studentëve.  

Ndërkohë që i vetmi qëndrimi në të cilin diferenca midis dy viteve akademike është mbi 10% 

është “Mësimi ishte i Mërzitshëm”, ku konstatohet një rritje e konisderueshme e përqindjes 
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së studenëve që janë totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, nga 33.7% në vitin e mëparshëm 

akademik në 50.9% për vitin aktual akademik, cka përbën një regres për programin e studimit.  

Si përfundim pas krahasimit të të dhënave midis dy viteve akademike në 11 prej 14 qëndrimeve 

nuk ka ndryshime të konsiderueshem të rezultateve të përgjigjeve të studentëve ( Grupi i parë), 

ndërkohë që në dy prej qëndrimeve të sipërpërmendura kemi përmirësime të rezultateve,  

megjithatë nuk mund të lihet pa përmendur rritja me 17.2% e studenetëve të cilët mendojnë se 

mësimi ishtë i mërzitshmë krahasuar me vitin akademik 2017-2018.   

 

 Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të 

studentëve për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e  leksionit 

si dhe Mësimin në Përgjithësi janë shumë positive pasi vetëm në një numër të reduktuar 

të lëndëve ka student që i vleresojnë shumë keq aspektet e sipërpërmenduara. Sugjerojmë 

që lëndët në të cilat rezultatet janë më pozitive të shërbejnë si burim përvoje për 

mësimdhënësit e tjerë. Më specifikisht:  

- Me përjashtim disa lëndëve të programit të studimit, asnjë prej studentëve që ndjek 

lëndët e programit nuk e vlerëson si shumë të keqe dhe të keqe përmbajtjen e leksionit. 

Nëse mesatarja aritmetike në nivel programi e studentëve që e vlerësojnë keq dhe 

shumë keq është vetëm 0.8% në këto lëndë rezultati arrinte edhe 8.33%, 4.35%(tabela 

nr. 2); 

- Nëse në nivel programi studimi vëtëm 0.7% e studentëve e vlerësonin pedagogun e 

leksionit si shumë të keq ose të keq, në disa prej lëndëve ishte disa herë më I lartë 

(tabela nr.3) 

- Vëtëm në disa lëndë të programit të studimit ka studentë të cilët e vlerësojnë mësimin 

në përgjithësi si shumë të keq ose të keq, ndërkohë që në nivel programi rezultati është 

0.5% në disa prej lëndëve arrin në vlerat 6.67%, 4.35%, e3.57%, 3.85%(tabela nr. 4); 

 

 Sikurse mund të evidentohet lehtësisht në seksionin e analizimit të të dhënave në disa prej 

qëndrimeve konstatohen diferenca të dukshme në përqindjen e përgjigjet e studentëve  

krahasuar me mesataren aritmetike në nivel programi studimi. Në vijim përmenden vetëm 

ato qëndrime ku diferenca midis mesatares aritmetike dhe rezultateve të lëndëve specifike 

është së paku dy herë më i lartë:   

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 3.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe 

dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant”, në disa prej lëndëve të programit 

rezultati për po të njëjtat përgjigje është sëpaku dy herë me I lartë: 11.76%, 8.82%, 

13.51%, 12.5% ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 5) 

-  Nëse në nivel programi studimi vetëm 3.8% e studentëve nu ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “ Qëllimi i mësimit u shreph qartë”, në disa lëndë të 

programit të studimit rezultati është : 12.12%, 12.5%, 10.81%, 8.82% ( Tabela nr. 6) 
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- Në lidhej me qëndrimin “Pedagogu ishte I qartë”, në nivel programi studimi 3.6% e 

studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, ndërkohë që në disa prej 

lëndëve rezultati ishte relativisht më I lartë, më specifikisht: 12.5%, 10.81%, 8.82%, 

7.69% ( jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 7) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 6.7% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu Inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në disa prej 

lëndëve rezultatet për po të njëjtat përgjigje ishin së paku dy herë më të lartë: 15.15%, 

24.33%, 17.5% etj( Tabela nr. 9) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 3.8% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, në disa prej lëndeve ashtu 

sikurse edhe qëndrimt e tjera të kategorizuara në këtë grupim ishin sëpaku dy heër më 

të larta më specifikisht: 7.5%, 12.5%, 16.67%, 8.82%, 10% etj. ( Tabela nr. 11) 

- Nëse në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve që nuk ishin dakort 

dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” ishte 

8.8% në disa prej lëndëve rezultati për po të njëjtat përgjigje është konsiderueshëm 

më i lartë : 33.33%, 24%, 18.92%, 23.34% ( Tabela nr. 12) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 4.6% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në disa prek lëndëve 

rezultati i përgjigjeve të studentëve është 12.5%, 13.51%, 13.33%, etj ( tabela nr.14) 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda 

të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e evidentuara si më të 

mira edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të programit 

të studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave përkatëse ti referohen 

pyetësorëve respektiv.  

 

 Duke marrë shkas nga komentet e studentëve në pyetjet e hapura” Nuk kemi kushte të mira 

në auditore pasi salla skishte hapsirë të mjaftueshme për të gjithë studentët; Kushte më të 

mira dhe praktikat mësimore; Kushtet fizike të auditorit; “ sugjerojmë strukturat përkatëse 

në institucion të angazhohen në përmirësimin e kushteve të auditorëve ku ofrohet programi 

I studimit dhe jo vetëm.  

 

 Duke marrë shkas nga:  

- rezultatet e përgjgijve të studenëve ndaj qëndrimit “Mësimi ishte i mërzitshëm” ku 

në nivel programi studimi 50.9% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin madje në disa prej lëndëeve rezultati  tejkalonte 65% ( tabela nr. 15) madje 

edhe  rritjes së përqindjes së studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin krahasur me vitin e mëprshëm akademik( analizuar më lartë);  

- Rezultatet e përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e 

vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst” ku  në disa 
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prej lëndëve të programit 25%, 20%, 24.33% 16.67% etj( tabela nr. 13) , nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort  me qëndrimin. 

- Si dhe komenteve të studentëve në pyetjet e hapura: Të pyetën më shumë nxënësit… të 

ketë më shumë bashkëbisedime. Mendimi I studentit; Të aktivizohenmë tepër studentët; 

Më shumë teori se praktikë; Praktika mësimore; Të bëhet më shumë praktikë;” 

 

Ashtu sikurse një vit më parë sugjerojmë në disa lëndë specifike implementimin e teknikave 

bashkëkohore mësimdhënëse me qëllim bërjen e lëndës ineresante për studentët, duke marrë 

në konsideratë gjithnjë specifikat e lëndëve përkatëse si dhe rishikimin e syllabuseve duke I 

kushtuar njëkohësiht një rëndësi të vecantë praktikës profesionale. Për identifikimin e të cilave 

strukturat përkatëse  mund ti referohen lehtësisht komenteve e sugjerimeve të hollësishme të 

studentëve në raportin e përpunuar të pyetësorëve për secilën lëndë. Dëshirojmë të theksojmë 

se në një pjesë të konsiderushme të lëndëve janë pikërisht këto aspekte që studentët vlerësojnë 

si “Konfrontimi me problematikat e përditshme në lidhje me ato cka mësojmë në leksione; 

Pjesëmarrja e studentëve në dialogime të here pas hershme bën që të mos humbasim interesin 

në leksion; Mënyra e organizimit të leksioneve na bën të gjithëve ne si studentë të jemi më të 

interesuar në leksionin që po zhvillohet duke I lidhur ato me jetën aktuale;” etj.  

 

 Duke marrë shkas nga rezulati I përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimet  “Në krahasim 

me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë” , “Përmbajtja e mësimit ishte 

shumë e vështirë ku respektivisht:  

- Për qëndrimin e parë  në nivel programi studimi 69.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort dhe dakort me qëndrimin (tabela Nr. 10)  

- Për qëndrimin e dytë në nivel programi studimi 70.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort dhe dakort  me qënrdrimin ( Tabela nr. 8)  

- si dhe nga komentet e studentëve në pyetjete e hapura : “Mësimi ishte I mirë por kishte 

shumë ngarkesë ose volum“;  

 

sugjerojmë gjetjen  prej pedagogëve të teknikave dhe instrumentave të cilat lehtësojnë proçesin 

e mësimnxënies tek studentët. Nuk më të lëm pa përmendur faktin se në disa lëndë mesa duket 

teknikat e aplikuara prej pedagogëve janë produktive gjë që përmendet edhe prej vet 

studentëve: “Vlerësoj shumë mënyrat e mësimdhënies së Pedagoge-s edhe në rastet kur ka 

pasur tema të vecanta që nuk ishin thjehst të kuptueshme nga ana e mësimdhënies ishte shumë 

e mirëkuptueshme për auditorin; Më pëlqeu se kishte informacione të reja dhe bashkë me 

pedagogun arritëm të mësonim; Mënyra e organizimit të leksionit dhe shpjegimi i qartë i 

pedagogut;” 
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- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve123 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Gjithcka ishte interesante, informuese  

 E përgatitur gjithmonë;  

 Shpjegimi I pedagogut;  

 Mënyra e artikulimit;  

 Diskutimi e bëntë mësimin interesant;  

 Pedagogu gjithmonë i përgatitur;  

 Më pëlqente komunikimi;  

 Zhvillimi i orëve të mësimit ishte interesant dhe i kuptueshëm;  

 Mësimi ishte interesant, metodika e mësimdhënies ishte shumë e mirë;  

 Mënyra e transmetimit të leksionit nga nxënësi te pedagogu;  

 Projektet; 

 Më pëlqeu cdo gjë në lidhje me mësimin, sepse mësova gjëra të reja në lidhje me degën 

ku unë studioje ;  

 Konfrontimi me problematikat e përditshme në lidhje me ato cka mësojmë në leksione;  

 Praktika profesionale na ndihmon ti shikonim gjërat jashtë bankave të shkollës duke na 

aftësuar edhe më shumë;  

 Rastet e studimit;  

 Mënyra e shpjegimit të pedagogut është shumë I përgatitur dhe I zgjuar;  

 Kishte shumë diskutime rreth temave, kjo më pëlqeu;  

 Mënyra e organizimit të leksioneve na bën të gjithëve ne si student të jemi më të 

interesuar në leksionin 

 Pedagogu shpjegonte shume mirë dhe bashkëbisedonte me studentët;  

 Mësimi më pëlqen nuk më pëlqen mos vëmendja e studentëve;  

 Mënyra se si pedagogu e bënte lëndën interesante, për tu ndjekur;  

 Mënyra e organizimit të leksioneve na bën të gjithëve ne si studentë të jemi më të 

interesuar në leksionin që po zhvillohet duke I lidhur ato me jetën aktuale;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 

 Më tepër seriozitet për pedagogët; 

 Të pyetën më shumë nxënësit… të ketë më shumë bashkëbisedime. Mendimi I 

studentit;  

 Të aktivizohen më tepër studentët;  

 Më shumë teori se praktikë;  

 Praktika mësimore; 

  Të bëhet më shumë praktikë; 

                                                                 
123 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më tepër seriozitet nga studentët;  

 Të zhvillojmë detyra e kursit;  

 Më shumë pjesëmarrje nga studentët në leksione, seminare;  

 Kushtet fizike të klasës;  

 Të krijohen kurse;  

 Mos nxito kur shpjegon, jeni më të qartë;  

 Të ruhet qetësia në klasa;  

 

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi 

i disa prej lëndëve mund të shërbej si shembull për tu ndjekur si praktikë e mirë jo vetëm prej 

njësisë bazë por edhe më gjerë.  
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17.6 Programi I Studimit Bachelor në Financë.  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse është 95% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive, 

duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për vlerësimin e programin. Në këtë pjesë të 

raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe 

sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet një analizë krahsuese si 

midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje edhe midis 

rezultateve të vitit akademik 2017-2018 duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve dhe komenteve në pyetjet e hapura 

studentët vlerësonin një sërë praktikash të mira si teknikat e përdorura prej disa pedagogëve në 

përcjelljen e dijeve tek studentët, aftësinë e tyre për përfshirjen e studentve, kompetencat 

mësimdhënëse etj. (për më tepër jëni të lutur ti referoheni komenteve të studentëve në pyetjet 

e hapura). Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj për 

përmirësim. Sikurse u përmend edhe më sipër rekomandimet që vijojnë janë të mbështetura 

kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetesorit si dhe 

përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera 

të po të njëjtit program. 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, ndryshimet në rezultatet e prgjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre gurpe. 

Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrimet ku diferencat midis dy viteve akademike është 

nën 5%, grupi i dytë ku diferenca i përket intervalit nga 5% në 10% si dhe në grupin e tretë 

mbi 10%. Për arsye analizimi të të dhënave është lehtësisht e kuptueshme që në raport do të 

përmenden qëndrimet që ju përkasin dy grupimeve të fundit.  

Në vijim pasqyrohen qëndrimet që i përkasin kategorisë së dytë, më specifikisht:  

- Krahasuar me një vit më parë vihet re një  rënie e përqindjes së studentëve që nuk ishin 

dakort me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, nga 8.7% në vitin 

akademik 2017-2018 në 3.5% për vitin akademik 2018-2019;  

- Krahasuar me vitin e mëprshëm akademik konstatohet një rënie në vlerat 10.1% të 

studentëve që nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin“Pedagogu inkurajonte 

mendimin kritik”, ndërkohë që një vit më parë rezultati për po të njëjtat përgjigje ishte 

18% e studentëve;  

- Nëse në vitin akademik 2017-2018, 15.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes 

me njohuri të papërfshira në tekst”, për vitin aktual kemi një rrenie me 6.3%. Pra për 

vitin akademik 2018-2019, 9.1% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me 

qëndrimin.  

- Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rrenie me 5% të studentëve që nuk 

janë dakort me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante”. Nga 10.6% në 5.6% 

për vitin aktual akdemik. Një rezultaty ky pozitiv 

- Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik konstatoheht një rënie me 5.8% e 

studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu ishte i 
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qartë”, më specifikisht nga 9.9 % në vitin akademik 2017-2018 në 4.1% për vitin aktual 

akademik 

-  Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018, 9.7% e studentëve  nuk ishin apak dakort me 

qëndrimin “Mësimi ishte Interesant”, gjatë viti akademik 2018-2019 kemi një 

përmirësim të rezultati, pasi vetëm 4.3% e studentëve nuk janë dakort me qëndrimin.  

- Nëse në vitin akademik 2017-20189, 10% e studentëve nuk  mendonin se pedagogu 

ishte i qartë në vitin akademik 2018-2019 rezultati shkon në 4.2%, megjithëse në vlera 

të vogla tregon se kemi një përmirësim të programit të studimit, krahasuar me vitin e 

mëparshëm akademik; 

Ndërkohë që qëndrimet në të cilat diferenca është mbi 10%, janë si më poshtë vijon:  

- Nëse në vitin akademik 2017-2018, 62.4% e studentëve që ishin totalisht dakort dhe 

dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, për vitin aktual 

akademik kemi një rënie në 45.9% element që tregon një përmirësim të 

konsiderueshëm; 

- Duke krahasuar rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Pedagogu 

inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, për dy vite akademike konstatohet një 

përmirësim i konsiderueshëm i rezultateve. Kështu nëse në vitin akademik 2017-2018 

24% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin, për vitin aktual kemi një rënie në 

8.1% të studentëve.  

- Nëse në vitin akademik 2017-2018, 62.4% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort 

me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, për vitin aktual 

akademik kemi një rënie në 45.9% element që tregon një përmirësim të 

konsiderueshëm; 

- I vetmi aspekt ku konstatohet regres krahasuar me një vit më parë janë rezulatet e 

përgjigjeve të studentëve në qëndrimin “Mësimi ishte I mërzitshëm”. Në këtë të fundit 

krahasuar me vitin e mërparshëm akademik kemi një rritje të konsiderueshem të 

studentëve që janë dakort me qëndrimin nga 17%  në vitin akademik 2017-2018 në 

30.1% për vitin 2018-2019.   

 

Lehtësisht mund të konstatohet nga analiza krahasimore e mësipërme se kemi një përmirësim 

të konsiderueshëm, për vitin akademik 2018-2019, të perceptimit pozitiv të studentëve ndaj 

programit të studimit krahasuar me një vit më parë. ( madje edhe në vetmin qëndrim ku kemi 

regres në rezultate përsëri shifrat mbeten ndër më të ultat në nivel Njësie Kryesore dhe jo 

vetëm)  

 

 Sikurse mund të evidentohet në seksionin e analizimit të të dhënave në disa prej qëndrimeve 

konstatohen diferenca të dukshme në përqindjen e përgjigjet e studentëve  krahasuar me 

mesataren aritmetike në nivel programi studimi. Në vijim përmenden vetëm ato qëndrime 

ku diferenca midis mesatares aritmetike dhe rezultateve të lëndëve specifike është së paku 

dy herë më i madhë:   

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 4.3% e studentëve nuk ishin totalisht dakort dhe 

dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant”, në disa prej lëndëve të programit 

rezultati për të njëjtat përgjigje ishte sëpaku dy herë me lartë: 11.76%, 11.59%, 9.89%, 

8.88% etj ( Tabela nr. 5)  
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- Nëse në nivel programi studimi 4.2% e studentëve nuk ishin totalisht dakort dhe dakort 

me qëndrimin “ Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, në disa prej lëndëe  përqindja e 

studentëve që kanë dhënë të njëjtat përgjigje ishte: 11.76%, 11.25%, 8.96%, 10.99% ( 

tabela nr.6) 

- Nëse në nivel programi studimi 4.1% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin  

"Pedadgogu ishte i qartë”, në disa lëndë të programit të studimit  rezultati  përgjigjeve 

të studentëve arinin në vlerat: 9.89%, 9.46%, 11.76%, 10%, 9.53%; 

- Nëse në nivel programi studimi 8.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort 

me qëndrimin “ Pedagogu Inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, në disa prej 

lëndëve të programit të studimit rezultati për të njëjtat përgjigje arrinte edhe në vlerat 

15.87%, 16.36%, 23.52%, për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 9 të 

programit të studimit respektiv. 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 3.5% e studentëve mendonin se pedagogu nuk 

ishte gjithnjë i përgatitur në disa prej lëndëve rezultati ishtë sëpaku dy herë më i lartë: 

8.75%, 11.76%, 7.7%, 7.35%, 7.81% etj. 

- Po të njëjtat diferenca konstatohen edhe në përgjigjet e studentëve ndaj qëndrimit : 

“Pedagogu Inkurajonte mendimin kritik”  ku në disa prej lëndëve të programit 

25.64%, 23.64%, 17.95%, 20.59% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort me 

qëndrimin, ndërkohë që në nivel programi studimi mesatarja aritmetike është 10.1%. ( 

Tabela nr. 12) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.6% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante”, në 6 prej lëndëve të programit të 

studimit rezultati ishte së paku dy herë më i lartë ( jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 

14) 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda 

të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e evidentuara si më të 

mira edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të programit 

të studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave përkatëse ti referohen 

pyetësorëve respektiv.  

 

 Duke marrë shkas nga rezulati I përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimet “Përmbajtja e 

mësimit ishte shumë e vështirë,  “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më 

shumë” ku respektivisht:  

- Për qëndrimin e parë  në nivel programi studimi 60.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort dhe dakort me qëndrimin, madje në disa prej lëndëve arrinte në vlerat 100%, 

88.47%, 76%( tabela Nr. 8)  

- Për qëndrimin e dytë në nivel programi studimi 65% e studentëve ishin totalisht dakort 

dhe dakort mdaje në disa lëndë në 80.95%, 88%, 100%, , 88.46% ( Tabela nr. 10)  

- Rritjes së përqidjes së studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me të dy 

qëndrimet krahasuar me një vit më parë. ( sikurse u përmend edhe më lartë) 

- si dhe nga komentet e studentëve në pyetjete e hapura : “Nuk më pëlqen përmbajtja e 

leksionit; Trajtimi I leksionit në mënyrë konkrete; Duke mos i ngarkuar shumë 

studentët; Duke hequr lekionet e panevojshme; Duke shpjeguar në mënyrë që të 

kuptojmë të gjithë;” 
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sugjerojmë rishikimin e syllabuseve në lëndë specifike me qëllim rishikimin e literaturës si dhe 

gjetjen  prej pedagogëve të teknikave dhe instrumentave të cilat lehtësojnë proçesin e 

mësimnxënies tek studentët.  

 Duke marrë në konsideratë :  

- Rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Përmbajtja e mësimit ishte 

shumë e vështirë”  ku mesatarja aritmetike e studentëve që ishin totalisht dakort dhe 

dakort me qëndrimin në nivel programi studimi ishte 50.9%, ( madje në disa prej 

lëndëve 100%, 70%, 68% etj)   

- Faktin që në një pjesë të konsiderueshme të lëndëve një përqindje e lartë e studentëve 

ishi dakort me qëndrimin “ Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më 

shumë”, më specifikisht 100%, 77.42%, 74.72% ( tabela nr. 10), po kaq e lartë munnd 

të cilësohet edhe mesatarja aritmeike në nivel programi studimi me konkretisht 61.3% 

studentëve kanë dhënë të njëjtën përgjigje.  

- Si dhe nga komentet e studentve në pyetjete e hapura : “ Më pëlqeu se pedagogu ishte 

shumë i qartë dhe i përgatitur dhe ajo që smë pëlqeu është vështirësia ka kjo lëndë; Më 

pëlqeu që pedagogia vinte gjithmonë e përgatitur dhe ajo që smë pëlqeu është 

vështirësia e kësaj lënde; Pedagogu duhet të dijë të shpjegoj mësimin dhe ta bëj atë më 

të kuptueshëm dhe më të qartë, Shpjegimi i leksioneve ishte shumë i shpejt dhe i 

ngarkuar duke e bërë të vështirë përqëndrimin dhe kuptimin; Më pëlqeu metoda e 

mësimdhënies. Nuk më pëlqeu mospasja e një libri fizik për të mësuar; Më pëlqeu 

përgatitja shkencore e pedagogut , nuk më pëlqen mënyra se si trajtohet një temë 

leksioni;Pedagogu duhet të jetë më I përgatitur dhe me më shumë material për nxënësit; 

Nuk më pëlqeu se kishte shumë teori; Duhet të ketë një libër për këtë lëndë; Të flas më 

ngadal, të bëj teza më pak voluminoze, zvendësimi i ushtrimeve që zakonisht marrin 3 

flet format, A 2 me programme të thjeshtëzuara bankare. Jetojmë në 2019 jo në kohën 

e Enverit, sot këto ushtrime i kanë zvendësuar programet e studimit; Gjatë leksioneve 

duhet të shpjegohet qartë dhe avash për të kuptuar qartë nga studentët;” 

sugjerojmë pedagogët respektiv të iplementojnë gjatë procesit të tyre mësimdhënës teknika të 

cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies tek studentët si dhe në disa lëndë specifike të 

rishikohet literatura e përdorur në syllabuse.  Dëshirojmë të nxjerrim në pah se janë vetë 

studentët në disa prej komenteve të tyre të cilët sugjerojnë se si mund të bëhet më I lehtë ky 

proces për ta duke ndryshuar si disa aspekte të mësimdhënies edhe duke përdorur disa 

instrumenta specifik: “Më pëlqeu përgatitja e pedagoges por nuk më pëlqen shpejtësia e 

shpjegimit ne jemi studenta jo robota, gjithashtu tezat janë tepër voluminoze, koha e caktuar 

(1 orë) për zgjidhjen e tezës është totalisht e pamjaftueshme; Jemi njerëz jo robotë; Më pëqlen 

shpejgimi  i pedagoges, nuk më pëlqen shpejtësia e dhënies së materialit; Më pëlqeu që 

plotësova me dije të reja, nuk më pëlqeu ritmi me të cilin ecnim në leksion;; Të shpjegohet më 

ngadal; Gjatë orës së leksionit nuk bëhet zgjidhja e ushtrimeve, në këtë mënyrë e kemi më të 

vështirë të kuptojmë, Duhet të ketë më shumë ushtrime të zgjidhura në praktikë; “ 
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 Vlen për tu thekuar se në nivel programi studimi përqindja e studentëve që ishin dakort më 

qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm” është ndër më të ultat jo vetëm në rang Njësie 

Kryesore por edhe institucioni, më konkretisht 30.1% e studentëve.( sikurse është 

përmendur edhe më lartë).  Megjithatë në disa lëndë të programit rezultatet tejkalonin 40% 

më specifikishht: 47.06%, 50%, 46.74% etj. (Tabela nr. 15). Duke marrë në konsideratë 

rezultatet e mësipërme si dhe komentet e studentëve në pyetjet e hapura Njëkohëisht duke 

marrë edhe disa nga komentet e studentëve në pyetjet e hapura: “Leksionet duhet të 

regjistrohen dhe publikohen online; Përdorimi I tabelave elektronike; Një sugjerim për 

përmirësimin e mësimdhënies është përdorimi I tabelave elektronike; Përdorimi I pajisjeve 

teknologjike; “ sugjerojmë angazhimin e strukturavë përkatëse në institucion për sigurimin 

e materialeve bashkëkohore mesimdhënëse në auditor.  

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve124 mbi dy pyetjet e hapura:  

 .Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqen saktësia dhe qartësia e mësimdhënies. Skam pakënaësi. Shpjegimi në 

mënyrë të saktë dhe njohuritë e reja përvec pjesës që përfshihej në materialin e librit;  

 Shpjegimi konkret më pëlqeu;  

 Më pëlqeu mënyra e zhvillimit të mësimit pasi pedagogu inkurajonte studentët që të 

ishin aktiv;  

 Aktivizimi gjatë orëve;  

 Shembujt e marrë;  

 Është një pedagog I paaftë për të dhënë mësim;  

 Më pëlqeu përgatitja shkencore e pedagogut , nuk më pëlqen mënyra se si trajtohet një 

temë leksioni; 

 Më pëlqeu saktësia dhe qartësia e mësimdhënies.  

 Lënda interesante, mësimi I shumë njohurive të reja;  

 Më pëlqeu mënyra e zhvillimit të mësimit pasi pedagogu u fokusonte në pikat kryesore 

të leksionit dhe kuptohej më qartë te studentët;  

 Më pëlqeu baza e lëndës;  

 Lidhja e lëndës me ekonomin e lëndës sonë; 

 Më pëlqen thjeshtësia në trajtimin e lëndës;  

 Më pëlqen shumë shpjegimi, ushtrimet që trajtohen;  

 Punimi I shembujvetë lëndës;  

 Më pëqlen që pedagogët mundohen të  na japin në orën e mësimit gjara që si kemi në 

tekst;  

 Më pëlqeu mënyra e zhvillimit të mësimit pasi pedagogu u fokusonte në pikat kryesore 

të leksionit dhe kuptohej më qartë te studentët;  

 Më pëlqen lirshmëria në të shprehurin e mendimeve;  

                                                                 
124 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më pëlqeu më tepër inkurajimi i pedagogut kundrejt studentëve. Nuk më pëlqente 

pjesëmarrja e ulët e studentevë në diskutimet mësimore.  

 Shpesh herë bëhej dialog dhe aktivizoheshin të gjithë, më pëlqeu dhe do doja më shumë 

pjesmarrje.  

 Nuk më pëlqeu se kishte shumë teori;  

 Pedagogia gjithmonë e pranonte mendimin e nxënësve;   

 Më pëlqeu shumë dialogu në klasë;  

 Të korrigjoj tezat e provimit me korrektësi dhe të hidhen pikët e sakta në sistem;  

 Më pëlqeu që pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur dhe ajo smë pëlqeu është vështirësia 

e kësaj lënde; 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Duhet të ketë një libër për këtë lëndë;  

 Duhet të ketë më shumë praktikë;  

 Të punojmë më shumë gjatë leksionit;  

 Të ketë më tepër seriozitet dhe etikë komunikimi;  

 Praktikë më tepër;  

 Laboratore;  

 Kushtet e ngrohjes dhe tabelat që është në gjëndje jo të mirë;  

 Shpjego mësimin dhe ndihmo studentët të kuptojmë atë dhe jo të tregosh për jetën 

tënde;  

 Zeri më I lartë në auditor;  

 Zëri në auditor;  

 Të diskutojmë më shumë;   

 Pak më shumë vëmendje nga studentët;  

 Mund tju jap studentëve shembuj konkret që ti kuptojnë më mirë ushtrimet;  

 Të ketë diskutim;  

 Laboratore;  

 Pedagogu nuk duhet të jetë kritik për cdo gjë që studentët bëjnë por ti mësoj ata si duhet 

dhe jo ti diskriminoj apo ofendoj; 

 Duhet të inkurajohet disktumi në klasë; 

 Zëri më I lartë në auditor;  

 Kushtet e sallave dhe pakësimi i studentëve në salla leksionesh;  

 Ti lihej një hapsirë më e madhe studentëve;  

 Të punojmë më shumë ushtrime në seminare;  

 Jo dy orë leksione të një lëndë në një ditë;  

 Duhet të ketë më shumë ushtrime të zgjidhura;  

 Të kishte tabela elektronike;  
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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.  
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      17.7 Programi I Studimit Master Profesional Ekonomiks në Sipërmarrje; 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 95% e studentëves (mesatarja aritmetike e përqindjes së 

pjesëmarrjes së studentëve për cdo lëndë të programit të studimit)125, duke i bërë rezultatet e 

pyetësorit domëthënëse për vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos 

rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve 

në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju 

referuar mesatares arimetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis 

përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato 

pyetje ku ka ndryshime të dukshme.   

Sikurse mund të konstatohet në pjesën e analizës së të dhënave në seksionin e parë mbi 

vlerësimin e tre aspekteve të programit të studimit ( Përmbajtjen e leksionit, Pedagogun e 

leksionit si dhe mësimin në përgjthësi) vëtëm 0.4% e studenëve e vlerësonin si të keq 

përmbajtjen e leksionit, për më tëpr vetëm në njërën prej lëndëve ( 6.67%) . Në qëndrimet që 

vijojnë “Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, “Pedagogu ishte i 

qartë”, “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, “ Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për 

plotësimin e dijes me njohuri të paprëfshira në tekst”,  “Pedagogu e bën lëndën interesante”, 

“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” nën 5% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort dhe dakort me qëndrimin respektivisht: 1.3%, 1.6%, 0.62%,  0.65%, 4.06%, 0.65% si 

dhe 4.08%. Ndërkohë që në qëndrimin “Pedagogu Inkurajonte mendimin kritik” 6% e 

studentëve nuk janë aspak dakort dhe dakort me qëndrimet.  Në të gjitha qëndrimet e 

sipërcituara rezultatet e vlerësimit të studentëve janë mjaft pozitive, për më tepër në komentet 

në pyetjet e hapura studentët vlerësonin mënyrën e oreganizimit të lëndës , aftësitë 

mësimdhësëse të pedagogut, ndërthurjen e teorisë me praktikën etj. Megjithatë në disa prej 

lëndëve janë identifikuar disa fusha të cilat kanë nevojë për përmirësim të cilat pasqyrohen 

nëmënyrë të hollësishme sëbashku me rekomandimet përkatëse në vijim.  

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

-  “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 

61.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me qëndrimin;  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 68% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me 

qëndrimin;  

Sugjerojmë që në lëndët ku studentët hasin më tepër vështirësi të aplikohen teknika 

mësimdhënëse si dhe instrumenta në funksion të mësimdhënies të cilat e bëjnë më të lehtë 

procesin e mësimnxënies te studentët.  

 Mëgjithëse në nivel programi studimi 25.51% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort 

me qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshmë” ku në nivel programi studimi 17.4% e 

studentëve ishin toatalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, në 3 prej 9 lëndëve të programit 

                                                                 
 



 

 
 
 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 157 nga 179 
 

mbi 35% e studentëve kanë dhenë të njëtagt përgjigje ( 46.67%, 41.66%, 37.5%). Pikërisht 

në këto lëndë ku konstatohen diferenca të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të po të 

njëjtit program studimi sugjerojmë prej pedagogëve dhe strukturave përkatëse në 

departament të përdoren metoda mësimdhënëse të cilat e shndërrojnë lënën interesante për 

studentët. Njëkohësisht sugjerojmë që të shërbejnë si praktika më të mira lëndët kur 

rezultatet e studentëve janë më pozitive.  

 

Referuar komenteve të studentëve mbi “Organizimin në formë dialogu; Duhet të ketë teknika 

avancuese për mësimdhënien, studentët të marin pjesë dhe të jenë të përfshirë; Mësimdhënie 

në formë dialogu” sugjerojmë që në lëndët specifike të cilat sikur është përmendur edhe me 

lartë janë lehtësisht të identifikuar në pyetësorët përkatës, të aplikohen teknika mësimdhënëse 

të cilat vendosin në qendër të mëimdhënies studenët. Megjithatë në disa lëndë specifike 

studentët vlerësonin pikërisht këtë aspekt në programin e studimit “Pedagogu aktivizon edhe 

studentët për çështje të ndryshme të ekonomisë, Pedagogu na lë hapësirë të shprehim idetë tona 

në mësim; Komunikimi me pedagogun dhe pjesëmarrja në leksion ishte shumë e vlefshem;”. 

 

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve126 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  

 Më pëlqeu mënyra e shpjegimit, 

 Pedagogu ishte i qartë gjatë mësimit, 

 Metodika se si trajtoheshin temate leksionit ishte e qartë dhe e e kuptueshme për 

studentin, 

 Orët e mësimit janë shumë interesante, 

 Më pëlqeu fakti që zbatova teorinë në praktikë, 

 Pedagogu është komunikues dhe kërkues,  

 Pedagogu aktivizon edhe studentët për çështje të ndryshme të ekonomisë, 

 Më pëlqen që pedagogu është gjithmonë i përgatitur edhe me situatën ekonomike në 

vend; 

 Punën e bën me pasion dhe të inkurajon shumë; 

 Pedagogu jep shembuj të thjeshtë nga jeta e përditshme; 

 Mënyra e shpjegimit dhe njohuritë shtesë që na jep pedagogu; 

 Pedagogu na lë hapësirë të shprehim idetë tona në mësim; 

 Bën mësimin shumë tërheqës është shumë e rregullt dhe e qartë; 

 Komunikimi me pedagogun dhe pjesëmarrja në leksion ishte shumë e vlefshem; 

 Më pëlqeu më shumë korrektësia dhe saktësimi i pedagoges; 

 Mënyra e organizimit të lëndës; 

                                                                 
126 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më pëlqen lënda dhe çfarë studion ajo; 

 Pedagogu jep gjithmonë ato gjëra që duhen vërtet; 

 Motivimi; 

 Më pëlqeu eksperienca mësimore e praktikës pasi pamë nga afër zbatime të degës sonë; 

 Komunikimi midis kolegeve dhe ndaj meje,shembuj real të kompanisë ku zhvilloja 

praktikën 

 Praktika të afron më shumë me përgatitjen rreth degës; 

 

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Organizimi në formë dialogu 

 Duhet të ketë teknika avancuese për mësimdhënien,studentët të marin pjesë dhe të jenë 

të përfshirë 

 Mësimdhënie në formë dialogu 

 Orari pak më i zgjatur i leksioneve 

 Të bëheshin projekte dhe shembuj real të ushtrimeve dhe temave 

 Më shumë informacinone jashtë temave të leksionit 

 Të kishte më shumë kohëzgjatje praktika 

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. 
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      17.8 Programi I Studimit : Master Profesional në Administrim Publik  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 83% e studentëves ( mesatarja aritmetike e përqindjes së 

pjesëmarrjes së studentëve për cdo lëndë të programit të studimit)127.  Në këtë pjesë të raportit 

përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e 

studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo 

pyetje duke ju referuar mesatares aritmetike në nivel programi studimi edhe një analizë 

krahsuese midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke 

evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme.  

Në programin e studimit përdorimi i metodave mësimdhënëse interaktive; mënyra e shpjegimit, 

përgatitja e pedagout etj. Këto velerësime konfirmohen njëkohëisht edhe në rezultatet e 

përgjigeve të studentëve në një sërë qëndimresh. Ku në pjesën dërrmuese të tyre perceptimi i 

studentëve për aspektet që vlerësohen nëpërmjet pyetesorëve është shumë pozitiv.  

 

Kështu në tre pyetjet e para të pyetësorit mbi vlerësimin e Mësimin në Përgjithësi , Përmbatjtjes 

së leksionit si  Pedagogun e leksionit dhe rezultatet janë shumë pozitive ku në nivel programi 

studim vetëm në dy qëndrimet e fundit ka pasur studentë që i kanë vlerësuar keq dhe shumë, 

rezultate të cilat janë në vlerat minimale thuajse të parëndësishme (0.16%). Mjaft pozitive janë 

edhe rezultatet e përgjgijve të studentëve në qëndrimet që vijojnë ku përqindja e mesateres 

aritmetike në nivel programi studimi të studentëve që nuk ishin dakort i përket fashës nga 0.6% 

deri 3.12% ndërkohë që maksimumi i rezultati në lëndë specifike është 7.2% e studentëve, në 

referencat përkatëse pasqyrohet njëkohësisht mesatarja aritmeitike dhe përqindja maksimale e 

arritur në lëndë specifike. Qëndrimet janë : “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”128, “Pedagogu 

ishte i qartë129”“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”,130 “Pedagogu është 

gjithnjë i përgatitur”131 “Pedagogu e bën lëndën interesante132’, “ Mësimi ishte Interesant”, 
133 “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin me njohuri të papërfshira në 

tekst”134.  

Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” në nivel programi studimi 

10.7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin, si dhe në lëndë të ndëryshme për të njatat 

përgjgigje janë përgjigjur 50%, 22.22% e studentëve. Shifra këto që kërkojnë një vëmëndje të 

vecantë nga strukturat përkatese dhe pedagogët respektive që të implementojnë në auditor 

metoda të cilat nxisin mendimin kritik. Megjithatë vler për tu theksuar se në disa lëndë të 

                                                                 
 
128 Në nivel programi : 1.6%;  vlera maksimale në lëndë specifike, që kanë dhë të njëtat përgjigje: 4.88%  
129 Në nivel programi : 0.6%;vlera maksimale në lëndë specifike, që kanë dhë të njëtat përgjigje: 2.44% 
130 Në nivel programi : 3.12%; vlera maksimale në lëndë specifike, që kanë dhë të njëtat përgjigje: 6.67% 
131 Në nivel programi : 0.1%; vlera maksimale në lëndë specifike, që kanë dhë të njëtat përgjigje: 3.45% 
132 Në nivel programi : 1.4%; vlera maksimale në lëndë specifike, që kanë dhë të njëtat përgjigje: 6.66% 
133 Në nivel programi : 2.5%; vlera maksimale në lëndë specifike, që kanë dhë të njëtat përgjigje: 7.2% 
134 Në nivel programi : 2.4%; vlera maksimale në lëndë specifike, që kanë dhë të njëtat përgjigje: 6.62% 
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programit, në pyetjet e hapura studentët komentojnë se pëlqejnë: “Diskutimet që bëhen 

pedagog nxënës; Mënyra se si zhvillohet mësimi duke krijuar debate dhe diskutime 

Komunikimi i vazhdueshëm me pedagogun e lëndës” ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni 

pyetësorëve të studentëve.)  

Marrë në konsideratë komentet e studentëve në pyetjet e hapura “Përdorimi i teknologjisë; 

Klasat te jenë të paisura me ngrohje; Kushte më të mira të ambienteve të klasës; Duhen mjete 

për të bërë kërkime shkencore;” sugjerojmë strukturat përkatëse të angazhohen në gjetjen e 

mjeteve të përshtatshme në funksion të mësimdhënies  si dhe përmirësim I kushteve të 

mësimdhënies në auditore.  

 

Referuar përgjigjeve të studentëve në tre qëndrimet që vijojnë:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi  

48.6% e studentëve ishint totalisht dakort;  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 62.1% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me 

qëndrimin ;  

- “Mësimi ishte i mërzitshëm”- në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e 

studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin ishte 35.2%;  

Për më tepër në të tre qëndrimet e mësimpërme në të njëtën lëndë, përqindja e studentëve që 

ishin totalisht dakort dhe dakort arrinte në vlerën 100% të studentëve. Nga sa më sipër 

sugjerojmë strukturat dhe pedagogët përkatës të aplikojnë metodologji mesimdhënese dhe 

instrumenta në funksion të mësimdhënies të cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies tek 

studentët.  

 

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve135 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  

 Më pëlqeu mënyra e shpjegimit dhe diskutimit në klasë;  

 Pedagogu ishte i qartë gjatë mësimit; 

 Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë;; 

 Komunikimi i vazhdueshëm me pedagogun e lëndës 

 Diskutimet në salla; 

 Më pëlqeu gjithçka; 

 Mënyra e zhvillimit të praktikës bashkëpunimi; 

 Pedagogu është gjithnjë i përgatitur,e bën lëndën më të thjeshtë; 

 Pedagogu e zhvillon orën e mësimit në mënyrën më perfekte; 

                                                                 
135 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Angazhimi dhe serioziteti; 

 Mësimi ishte shumë interesant dhe i shprehur shumë mirë nga pedagogu; 

 Pedagogia e bën lëndën interesante dhe mësimi nuk ishte i mërzitshëm; 

 Pedagogia ishte shumë e përgatitur ; 

 Trajtimi i temës në mënyrë bashkëbisedimi; 

 Mësimi zhvillohet rregullisht; 

 Mësova shumë dije të reja; 

 Shkoj me dëshirë në leksion; 

 Mënyra se si zhvillohet mësimi duke krijuar debate dhe diskutime; 

 Çdo orë leksioni është interesant dhe me shumë njohuri; 

 

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Kushte më të mira të ambienteve të klasës; 

 Të ketë sa më shumë orë për praktikën; 

 Duhen mjete për të bërë kërkime shkencore; 

 Përmbajtja e orarit nga pedagogu; 

 Më shumë aktivizim me nxënësit; 

 Leksionet duhet të kenë më shumë përmbajtje; 

 Klasat te jenë të paisura me ngrohje; 

 Përdorimi i teknologjisë;  

Ritheksojmë se disa prej rekomandimeve të mësipërme nuk janë gjithëpërfshirëse, pasi teknikat  

dhe metodologjitë e përdorura në disa prej lëndëve mund të shërbejnë si model I praktikave të 

mira për tu ndjekur.   
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      17.9 Programi i Studimit Master Profesional Sipërmarrje Në Turizem 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 84% e studentëves (mesatarja aritmetike e përqindjes së 

pjesëmarrjes së studentëve për cdo lëndë të programit të studimit)136. Në këtë pjesë të raportit 

përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e 

studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo 

pyetje duke ju referuar mesatares arimetike në nivel programi studimi edhe një analizë 

krahsuese midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke 

evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme. Në mënyrë të vecantë dëshirojmë të ndalemi 

në komentet e studentëve në pytjetet e hapura ku velrësoheshin një sërë aspektesh si  realizimin 

e mësimit interesant, mënyrën e zhvillimit të leksionit, mënyrën e shpjegimit prej pedagogëve; 

etj.  

Në vijim realizohet një analizë e detajuar e rezultateve të pyetësorëve të organizuar  sipas 

seksioneve të pyetësorti. Në seksionin e parë të pyetësorit të studentëve në dy qëndrimet mbi 

velrësimin e Pedagogut të Leksionit dhe Mësimit në Përgjithësi nuk kishte asnjë student që 

ta vlerësonte keq ose shume keq programin e studimit. Ndërkohë që në  qëndrimin e tretë të 

seksionit të parë mbi vlerësimin e Përmbajtjes së Leksionit vetëm  në një prej lëndëve të 

programit 5.56% e studentëve janë përgjigjur shumë keq ( 0.42% e studentëvëe në nivel 

programi studimi). Nga të dhënat e mësipërme lehtësisht arrijmë në përfundimin se perceptimi 

i studentëve ndaj aspekteve që vlerësohen nëpermjet pyetësorit është mjaft pozitiv.  

Më poshtë pasqyrohen të analizuara ato qëndrime ku midis lëndëve konstatohet një diferencë 

sëpaku dy herë më të lartë se mesatarja aritmetike në nivel programi studimi vlen të theksohet 

se rezultatet në nivel programi studimi janë mjaft pozitive. Pikërisht këto diferenca gjykojmë 

se japin sinjale për përmirësime edhe në ato lëndë ku rezulatet nuk janë po aq pozitive, me 

qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të programit të studimit.    

- “Mësimi ishte Interesant” në nivel programi studimi 3.87% e studentëve nuk ishin 

dakort me qëndrimin ndëkohë që vetëm në dy lëndë të programit të studimit 11.12% e 

studentëve kanë dhënë të njëjtat përgjigje.   

- Një tjetër qëndrim ku konstatohen diferenca midis mesatares aritmetike dhe rezultateve 

për lëndë specifike është: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, nëse në  nivel programi 

studimi 2.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin si më sipër 

vetëm në dy lëndë të programit të studimit 11.12% e studentëve kanë dhënë të njëjtat 

përgjigje.   

- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë” në nivel programi studimi vetëm 

1.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspka dakort si dhe vetëm në një lëndë të 

programit 11.12% e studentëve kanë dhënë tënjëtën përgjigje.  
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- Qëndimi “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” ku në nivel programi studimi 4.33% 

e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin si dhe në tre prëj lëndëve të programit 

11.12% e studentëve kanë dhënë të njëjtat përgjigje.  

- Së fundmi nëse në nivel programi studimi me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën 

interesante”  4.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort në katër prej lëndëve 

përqindja e përgjigjeve të studentëve ishte 11.12; 11.11% ( për më tepër jeni të lutur ti 

referoheni tabelës bashkëlidhur me rezultatet e pyetësorit);   

Deri më tani në këtë pjesë të raportit janë pasqyruar ato qëndrime në të cilat kërohet një 

vëmendje e vecantë për lëndë specifike. Në vijim analizohen qëndrimet të cilat kanë nevoj 

përpos përmirësimit në lëndë specifike edhe në nivel programi studimi. Duke marrë në 

konsideratë rezultatet e përqindjes së dy qëndrimeve: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e 

vështirë”; “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, 

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira 

në tekst”, “Mësimi ishte i mërzitshëm” ku respektivisht në nivel programi studimi  53.79% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me qëndrimin ( duke arritur deri në 100% të 

studentëve) dhe  për qëndrimin e dytë në nivel programi studimi 69.58% e studentëve ishin 

Totalisht Dakort dhe Dakort me qëndrimin (madje në dy prej lëndëve të programit të studitmit 

arrinte deri në 100% ) për qëndrimin e tretë 13% e studentëve nuk ishin dakort madje në katër 

prej lëndëve rezultati për po të njëtat përgjigje është mbi 22.22% të studentëve ( 22.22%, 

22.23%, 27.78%); si dhe në qëndrimin e fundit  30% e studentëve ishin totalisht dakort dhe 

dakort me qëndrimin ( në disa lëndë 50%, 41.18% etj)  

sugjerojmë aplikimin  e instrumentave dhe teknikave të cilat lehtësojnë procesin e të nxënit tek 

studentët me qëllim përgatitjen e profesionistëve të cilët zotërojnë aftësitë dhe kompetencat në 

përputhje me qëllimin e programi të studimit. Marrë në konsideratë që aspektet e qëndrimeve 

që vlerësohen nëpërmjet pyetësorit nuk mund të shihen të pavarura nga njëra tjetra, aplikimi i 

teknikave të nmësipërme do të ndikojë edhe në kthimin e mësimit interesant për studentët dhe 

rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në leksione.  

Referuar rezultateve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- Pedagogu inkurajonte mendimin kritik, ku në nivel programi studimi 15.5% e 

studenëve nuk ishin dakort me qëndrimin duke aritur në disa prej lëndëve deri në 

27.78%.  

- Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë, ku në nivel programi studimi 

13.6% e studenëve nuk ishin dakort me qëndrimin, ku vlera maksimale për po të njëtat 

përgjigje përsëri ishte 27.78% e studentëve  

- si dhe komentet e studentëve në pyetjet e hapura : “Organizimi në formë dialogu;Duhet 

të ketë teknika avancuese për mësimdhënien,studentët të marin pjesë dhe të jenë të 

përfshirë;  Mësimdhënie në formë dialogu; 
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sugjerojmë pedagogët respektiv të implementojnë strategji mësimdhënse të cilat vendosin në 

qendër të auditorit të vendosin studentët duke krijuar një mjedis i cili stimulon të menduarin 

kritik.  

 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve137 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  

 Më pëlqeu mënyra e shpjegimit; 

 Mësimdhënia ishte tërheqëse 

 Angazhimi në mësim 

 Mësimin arritëm ta kuptonim që në klasë,pedagogu me shpjegimin e tij e bënte më të 

lehtë mësimin  

 Mësimi ishte tërheqës 

 Shkëlqyeshëm  

 Pedagogu e shpjegon shumë mirë leksionin e bën më të qartë 

 Praktikën e zhvilluam në ambjente të mira 

 Leksionet që kemi zhvilluar kanë qene mjaft të rëndësishme për ne dhe të shpjeguar 

qartë nga pedagogia. 

 Më pëlqen mënyra se si e zhvillon lëndën. Bëhet çdo leksion shumë interesant dhe i 

këndshëm 

 Organizimi i mësimdhënies. 

 

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Organizimi në formë dialogu; 

 Duhet të ketë teknika avancuese për mësimdhënien,studentët të marin pjesë dhe të jenë 

të përfshirë; 

 Mësimdhënie në formë dialogu; 

 

Ritheksojmë se disa prej rekomandimeve të mësipërme nuk janë gjithëpërfshirëse, pasi teknikat 

dhe metodologjitë e përdorura në disa prej lëndëve mund të shërbejnë si model I praktikave të 

mira për tu ndjekur 

 

 

 

 

                                                                 
137 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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      17.10 Programi i Studimit Master Profesional në Marketing 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 68% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të 

cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura 

të pyetësorit realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

arimetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave vlerësimi i 

studentëve mbi programin e studimit ka qenë pozitiv duke nxjerrë në pah se programi i studimit 

e ka arritur në një masë të konsiderueshme objektivat e tij. Në seksionin e parë të pyetësorit 

mbi vlerësimin e tre aspekteve të programit të studimit: përmbajtjen e lëndës, pedagogun e 

leksionit dhe mësimin në përgjithësi nuk kishte asnjë studentë  që të vlerësonte keq ose shumë 

keq progrmin e studimit. Njëkohësisht edhe në dy qëndrimet: “Qëllimi i mësimit u shpreh 

qartë”, Pedagogu e bën lëndën interesante”,   nuk ishte asnjë studentë që të mos ishte dakort 

dhe aspak dakort duke i renditur ndër rezultatet më pozitive në nivel institucioni. Po ashtu edhe 

në komentet në pyetjet e hapura studentët vlerësonin një sërë aspektesh në programin e studimit 

si aftësitë mëismdhënse të pedagogëve, përfshirjen e studentëve në auditor. Përmbajtjen e 

programit mësimor etj. 

Në qëndrimet që vijojnë megjithëse në nivel programi studimi perceptimi i studentëve mbi 

aspeketet që vlerësohen përseri në disa lëndë specifike për po të njëtat përgjigje ka një diferencë 

të konsiderueshme midis mesateres aritmetike në nivel programi. Më konkretisht:  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 2.7% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në një prej lëndëve të programit të studimit 

rezultati për po të njëtat përgjigje ishte 18.18%;     

-  Mbi qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë” ne nivel programi studimi mesatarja 

aritmetike studentëve që nuk ishin dakort me qëndrimin ishte 1.7% në një prej lëndëve 

rezultati është 9.09% e studentëve.   

- Po ashtu edhe në qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”,-në 

nivel programi 3.1 % e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin ndërkohë që  në dy 

lëndë  përgjigjet e studentëve arrinin në shifrat : 12.5% dhe 9.09% të studentëve’;  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 1.01% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” në një prej lëndëve të programit të 

studimit rezultati për po të njëtat përgjigje ishte 9.09%;     

-  Në nivel programi studimi 6.8% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin  

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira 

në tekst” por në një prej lëndëve rezultati është mjaft i lartë  33.33% e studentëve nuk 

janë dakort dhe aspak dakort 
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- Së fundi nëse në nivel programi studimi 5.01% e studenëve nuk janë dakort me 

qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në prej lëndëve të programit të 

studimit të njëtën përgjigje e kanë dhënë një lëndë është 14.29% e studentëve.  

Nga sa më sipër sugjerojmë që në lëndët në të cilat hasen vështirësi dhe përceptimi i studentëve 

është  më pak pozitiv të merren në konsideratë praktikat e mira të identifikuara fal rezultateve 

pozitive brenda të njëtës pyetje si dhe në komentet e studentëve në pyetjet e hapura.  

Nëse më sipër u analizuan qëndrimet ne të cilat vëmëndja e vecantë prej strukturave përkatëse 

duhet të kushtohet në disa lëndë specifike në vijim pasqyrohen ato aspekte të cilat kanë nevoj 

për përmirësim jo vetëm në lëndë specifike por edhe në nivel programi studimi.  

Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigeve të studentëve ndaj qëndrimeve :  

-  “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 

50.6% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me qëndrimin;  madje në 

një lëndë  rezultati po për po të njëtat përgjigje ishte 100% e studentëve;   

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 60.7% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me 

qëndrimin;  

- Si dhe nga komëntet  e studentëve në pytjet e hapura “Të zhvillohet mësimi 

rregullisht dhe leksionet të jenë sa më të qarta; Leksionet të jenë sa më të 

përmbledhura dhe më të qarta;”  

Sugjerojmë Implementimin  e strategjive dhe teknikave mësimdhënese të cilat lehtësojnë 

procesin e mësimnxënies tek studentët duke marrë në konsideratë gjithnjë tipologjine 

programit të studimit dhe lëndëve specifike.  

Së fundmi konsiderueshëm më të larta mund të cilësohen edhe përqindja e studentëve që 

ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndimin “Mësimi ishte i mërzitshmë” më konkretisht 

38.52% e studentëve madje në 30% të lëndëve të njëjtën përgjigej ekanë dhënë 50% e 

studnetëve duke arritur deri në shifrat 75%.  Ju sugjerojmë strukturave përkatëse të 

angazhohen në gjetjen dhe aplikimin e metodologjive të cilat e kthejnë mësimin në interesant 

për studentët.  

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve138 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  

 Leksionet kishin përmbajteje të vlefshme; 

 Më pëlqeu që pedagogu diskuton me studentët; 

 Leksionet në mënyrë të qartë; 

 Pedagogia shpjegon bukur dhe thjesht mësimin; 

                                                                 
138 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më pëlqeu mënyra e ndërtimit të proçesit mësimor; 

 Pedagogia është mjaft e qartë dhe e përgatitur; 

 Pedagogia nxit mendimin e lirë për tu shprehur sa më mirë dhe të lejon të japësh 

mendime nga më të ndryshmet për temën e mësimit; 

 Pedagogu vlerëson mendimin individual; 

 Mësimdhënia në nivel të lartë 

 Përmbajtja dhe zhvillimi i lëndës nga pedagogu ishin të vlefshme për të kuptuar dhe më 

shumë për degën marketing të cilën po e studioj; 

 

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Të zhvillohet mësimi rregullisht dhe leksionet të jenë sa më të qarta;  

 Pjesëmarrje më e madhe nga studentët; 

 Leksionet të jenë sa më të përmbledhura dhe më të qarta; 

 

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.  
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      17.11 Programi I studimit Master Profesional në Financë  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 87% e studentëve të regjistruar në lëndët respektive.  Në këtë 

pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe 

sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit realizohet si një analizë e rezultatateve 

për cdo pyetje duke ju referuar mesatares arimetike në nivel programi studimi edhe një analizë 

krahsuese midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke 

evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave  dhe në komentet 

në pyetje e hapura janë për tu vlerësuar një sërë praktikash të mira të aplikuara në programin e 

studimit të tilla si aftësitë mësimdhënëse të pedagogëve, pergatitjen e pedagogëve, 

interaktivitetin në auditor etj.(për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që hapura në vijim). 

Njëkohësisht po kaq pozitiv mund të konsiderohen edhe rezutlatet e përgjigjeve të sudentëve 

në pjesë më të madhe të qënrimeve të pyetësorit.  

Në seksionin e parë të pyetësorit mbi vlerësimin e Përmbajtjes së Leksionit, Mësimit në 

Përgjithësi dhe Pedagogut të Leksionit nën 1% e studentëve I vlerësonin si të keq. ( thuajse në 

të njëtëjn lëndë përqindja e studentëve që I vlerësoni  keq dhe shumë keq të tre qëndrimet ishte 

respektivisht 10%, 5% dhe 5%). Po ashtu në seksionin e dytë të pyetësorit në 6 prej 11 

qëndrimeve, nën 2.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort. Më konkretisht për 

qëndrimet:   

- “Mësimi ishte Interesant” në nivel programi vetëm 2.2% e studentëve nuk ishin dakort 

me qëndrimin ndërkohë që në dy prej lëndëve të programit të studimi, përqindja e 

studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndimin ishin së paku dy herë më 

të larta se rezultati në nivel programi studimi: 8.11%, 11.76% e studentëve,  

- “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” vetëm 1.2% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin në nivel programi studimi ndërkohë që në një prej lëndëve të programit të 

njëjtën përgjigje e kanë dhenë 10% e studentëve.  

- “Pedagogu ishte i qartë” në nivel programi 1.66% e studentëve nuk ishin dakort dhe 

aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që në një prej lëndëve 11.76% e studentëve kanë 

dhënë të njëjtat përgjigje;  

- “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, vetëm 2% e studentëve nuk 

ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin si dhe vetëm në një lëndë rezultati për po 

të njëjtat përgjigje ishte 8.11%.  

- Vetmë 1.8% e studentëve nuk ishin dakort me qëdrimin “Pedagogu është gjithnjë i 

përgatitur” megjithatë në një prej lëndëve rezultati I përqindjes së studentëve për po të 

njëtat përgjigje ishte 10%.  

- Së fundmi në një prej lëndëve të programit të studimit 10% e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante”, ndërkohë 

që në nivel programi rezutati sihte 1.8% e studentëve.  
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Pra si përfundim në të gjithë qëndrimet e mësipërme 9 prej 14 pyetjeve të pyetësorit rezultatet 

janë mjaft pozitive, ndërkohë që një vëmëndje e vecantë duhet ti kushtohet lëndëve specifike 

ku vlerësimi I studentëve nuk është mjaft pozitiv, duke përdorur si praktika më të mira ato 

lëndë ku rezultatet janë më pozitive. Po I njëjti sugjerim qëndron edhe për qy qëndrimet që 

vijojnë: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për 

plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst” ku mbi qëndrimin e parë në dy prej 

lëndëve të programit 10.52% dhe 25% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort( 5.9% 

në nivel programi) si dhe në qëndrimin e dytë  në disa  prej lëndëve 15%, 16.51%, 11.76% nuk 

ishin dakort ( 4.4% në nivel programi).  

Ashtu si kurse në pjesën dërrmuese të programeve të studimit jo vetëm në rang njësie kryesore 

por edhe insitucioni, edhe në programin e studimit Master Profesional në Financë përqindja e 

studentëve që ishin dakort dhe totalisht dakort me qëndimet: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë 

e vështirë”, “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”; “ Mësimi ishte 

I mërzitshëm” është e lartë, respektivisht 48.8%; 68.6% ( në disa lëndë:  100%; 70.59%, ) si 

dhe 35.25%( në disa lëndë 55.55%, 50% etj). Njëkoëhsisht në pyetet e hapura studentët 

sugjerojnë: “Të zhvillohet me videoprojektor; Të jepet më shumë kohë për praktikë; 

Pjesëmarrje më e madhe nga studentët;”. Nga sa më sipër sugjerojmë strukturat përkatëse dhe 

pedaoget respektiv të adaptojnë teknika mësimdhënëse të cilat do të lehtësonin procesin e 

mësimnxënies tek studentët si të angazhohen në gjetjen e intrumentave dhe medaotave të cilat 

e bëjnë lëndën më interesante për studentët si dhe praktikat e ndjekura prej pedagogëve në 

lëndët në të cilat vlerësimi I studentëve është shumë pozitiv të shpërbejnë  si burim përvoje dhe 

njohurish edhe për mësimdhënësit e tjerë. 

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve mbi dy pyetjet e hapura të cilat 

mund të shërbejnë njëkohësiht si një pikë e rëndësishme referimi për përmirësimin e mëtejshëm 

të programit:  

 elementët që vlerësonin në programin e studimit  

 Ora e mësimit është interesante; 

  Mësimi është i qartë; 

 Eshtë një lëndë interesante; 

 Mësimi zhvillohet mirë; 

 Pedagogu është gjithmonë i përgatitur; 

 Pedagogu të inkurajon të studiosh më shumë; 

 Mësimi ishte i lehtë për tu kuptuar; 

 Totalisht mësimdhënia është kryer në mënyrë perfekte. Pedagogia e përgatitur në cdo 

aspekt. 

 Mësimi interesant dhe zgjon debatin 

 Mënyra interaktive e zhvillimit të mësimit 

 Pedagogu  bën lëndën interesante 

 Mënyra si e oragnizon mësimin për tu vlerësuar 
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 Komunikimi i pedagogut me studentët është në nivele shumë të larta 

 Eshtë një lëndë shumë e bukur dhe pedagoge shumë e mirë  

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Të zhvillohet me videoprojektor;  

 Të jepet më shumë kohë për praktikë; 

 Pjesëmarrje më e madhe nga studentët; 

 Salla me ngrohje; 

 Më shumë kushte laboratorike; 

 

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.  
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      17.12 Programi i Studimit Master Profesional në Kontabilitet  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 92% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programin. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit 

realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares arimetike në 

nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të 

ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave vlerësimi i 

studentëve mbi programin e studimit ka qenë pozitiv duke nxjerrë në pah se programi i studimit 

e ka arritur në një masë të konsiderueshme objektivat e tij. Në seksionin e parë të pyetësorit 

mbi velrësimin e tre aspekteve të programit të studimit: përmbajtjen e lëndës, pedagogun e 

leksionit dhe mësimin në përgjithësi, respektivisht vetëm 1.5%, 0.9% si dhe 0.6% e studentëve 

e vlerësonin si keqe dhe shumë të keqe. Po kaq pozitiv janë rezultatet edhe për pyetjet e tjera 

të pyetësorit më hollësisht:  

- Në lidhje me qëndrimet “Mësimi ishte Interesant” , “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, 

“Pedagogu ishte i qartë”, vetëm 2% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort.  

- Ndërkohë që për qëndrimet  “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në 

klasë”,“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, “Pjesëmarrja në mësim ishte e 

vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”, “Pedagogu është 

gjithnjë i përgatitur”, “Pedagogu e bën lëndën interesante”,  përqindja e studentëve që 

nuk janë aspak dakort dhe dakort me qëndrimin është pak më e lartë, respektivisht:  

5.8%, 8.5%, 15.5%, 2.4%,, 3.4% 

Megjithatë në disa prej lëndëve janë identifikuar disa fusha të cilat kanë nevojë për 

përmirësim. 

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 

42.2% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me qëndrimin;  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 51.3% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me 

qëndrimin;  

Sugjerojmë Implementimin prej pedagogëve të strategjive dhe teknikave mësimdhënese të 

cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies tek studentët.  

Në bazë të pyetjeve të hapura studentët kanë vlerësuar pozitivisht metodat e përdorua ( 

mënyrën e shpjegimit) prej pedagogut duke e bërë leksion të kuptuesëhm dhe interesant, por 

nga ana tjetër studuentët sugjerojnë përdorimin e pajisjeve teknologjike gjatë orës së 
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leksionit/seminarit si viedoprojektor etj. Më konkrestisht më poshtë jepen sugjerimeve dhe 

rekomandimeve në bazë të vlerësimit të studentëve në dy pyetjet e hapuar: 

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve139 mbi dy pyetjet e hapura:  

 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

- Më pëlqeu komunikimi 

- Më pëlqeu mënyra e zhvillimit të leksionit dhe nuk më pëlqeu ndërhyrja e disa 

studentëve 

- Më pëlqeu mësimdhënia 

- Mënyra e organizimit të mësimdhënies 

- Tematika 

- Diskutimi në klasë më pëlqeu 

- Mësimi ishte shumë I qart dhe I kuptueshëm 

- , cka nuk më pëlqeu ishte mosperfshirja e shumë e nxënësve 

- Mësimi shumë I qartë dhe I kuptueshëm 

- Mënyra e shpjegimit 

- Më pëlqeu shumë përmbajtja e lëndës por nuk më pëlqeu mospërfshira shumë e 

studentëve 

- Cdo gjë ishte perfekte si pedagogu ashtu dhe leksionet 

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

- Nxënësit të përfshihen më shumë në leksion 

- Të bëhet mësim me video-projektor është më efektivë për të mësuar 

- Do sugjeroja më shumë dialog nga ana e studentëve 

- Mësimi të zhvillohte me videoprojektor 

- Të kemi më shumë lëndë infermierore 

- Më shumë diskutim në klasë 

- Pajisje te tjera në sallë si videprojektore 

- Më shumë diskutim 

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.  

 

 

 

 

                                                                 
139 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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      17.13 Programi i Studimit Master Shkencor Në Administrim Biznesi  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 83% e studentëve, duke i bërë rezultatet e pyetësorit 

domëthënëse për vlerësimin e programin. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të 

cilat janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura 

të pyetësorit realizohet një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të 

ndryshme brenda të njëjtës pyetje.  

Gjatë realizimit të analizës së të dhënave të pyetësoreve dhe komenteve në pyetjet e hapura 

student vlerësonin një sërë praktikash të mira, të tilla si mënyrën e organizimit të lëndës, 

diskutimin në auditor, metodologjinë mësimdhënëse të pedagogëve 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. Sikurse u përmend edhe më sipër rekomandimet që 

vijojnë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e 

hapura të pyetsorit si dhe përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin ndryshime të dukshme 

krahasuar me lëndët e tjera të po të njëjtit program. 

Në seksionin e parë të pyetësorit vetëm në një lëndë të programit të studimit 5.88% e studentëve 

e vlerësonin si të keq dhe shumë të keq  pedagogun e leksionit dhe mësimin në përgjithësi, 

ndërkohë që në nivel programi studimi vetëm 0.35% e studenëve I vlerësonin keq dhe shumë 

keq. Në pyetjen e tretë të këtij seksioni Përmbajtjen e leksionit e vlerësonin si të keqe dhe 

shumë të keqe në dy lëndë 5.88 % e studentëve ( 0.69% e studenëve në nivel program studimi 

e vlerësonin keq dhe shumë keq). Rezultatet këto mjaft pozitive.  

 

Sikurse mund të evidentohet lehtësisht në seksionin e analizimit të të dhënave në disa prej 

qëndrimeve konstatohen diferenca të dukshme në përqindjen e përgjigjeve të studentëve 

krahasuar me mesataren aritmetike në nivel programi studimi. Për më tepër : 

- Nëse në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e përqindjes së studentëve që nuk 

ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” ishte 3.05%, 

në në një prej lëndëve të programit përqindja për pot ë njëtat përgjigje ishte së paku dy 

herë më e lartë më konkretisht  11.76%(për më tepër jeni të lutur ti referoheni Tabelës 

bashkëlidhur );    

- Në lidhje me qëndrimi “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në nivel programi studimi 

2.5% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin, përsëri vetëm në një lëndë të 

programit rezultati për po të njëtat përgjigje ishte 11.76% . 

- Nëse në nivel program studimi 1.97% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Pedagogu ishte i Qartë”, në dy prej lëndëve përgjigjet e studentëve 

ishin së paku dy herë më të larta se mesatarja aritmetike për po të njëtat përgjigje : 10%, 

11.76%  ( Të dhënat gjenden në tabelën bashkëlidhur) 

- Nëse në nivel programi studimi 2.8% e studentëve nuk ishin dakort me qëndirmin, 

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”, në dy prej lëndëve të studimit rezultati ishte 11.76%, 17.64%,.    
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- Në 7 prej 17 lëndëve të programit të studimit  mbi 10% e studentëve nuk ishin dakort 

më qëndimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”  më specifikisht 17.65%, 

11.76%, 10%. 

- Në dy prej lëndëve të programit të studimit 11.76% e studentëve nuk ishin dakort dhe 

aspak dakort me qëndrimin  “Pedagogu ishte gjithnjë I përgatitur“ ( në nivel 

programi studimi 2.5% e studëntëve kanë dhënë të njëtat përgjigje)  

- Nëse në nivel programi studimi 2.8% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin , 

“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, në dy prej lëndëve të 

studimit rezultati ishte 11.76%, 17.64%.  

- Po e njëtja diferencë madje në njëjtat lëndë kosntatohen edhe në qëndrimin “Pedagogu 

e bën lëndën interesante” (mesatarja aritmetike 3.1% e studentëve nuk ishin dakort 

dhe aspak dakort dhe në dy prej lëndëve 11.76%, 17.65% );  

 Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda 

të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e evidentuara si të mira 

edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të programit të 

studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave përkatëse ti referohen 

pyetësorëve respektiv.  

 Duke marrë shkak nga përgjigjet e studentëve mbi qëndrimet “Përmbajtja e mësimit ishte 

shumë e vështirë” dhe “ Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më 

shumë” ku respektivisht në nivel program studimi 42.5% e studentëve ishin totalisht dakort 

dhe 49.1% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, madje në disa lëndë 

ky qëndrim shkonte në 81.25%; 70.59%, Sugjerojmë adaptimin prej pedagogëve respektiv 

të teknikave dhe instrumentave , të cilat do të lehtësojnë procesin e mësimnxënies tek 

studentët.  

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve mbi dy pyetjet e hapura të cilat 

mund të shërbejnë njëkohësiht si një pikë e rëndësishme referimi për përmirësimin e mëtejshëm 

të programit:  

 elementët që vlerësonin në programin e studimit  

 Qëllimi i mësimit u shpreh qartë 

 Diskutimet, entuziazmi, ecuria nga njëri mësim tek tjetri 

 Më pëlqeu mënyra se si e organizonte lëndën 

  Shkenca për atë që e studion i mundëson jo vetëm që të fitojë njohuri në lidhje me 

objektivat apo çështje të biznesit në rastin konkret. Në të njëjtën kohë shkenca 

mundëson ose për më saktë i jep mundësinë studiuesit të evidentojë edhe mangësitë ose 

paaftësitë e veta, jo vetëm duke u krahasuar me të tjerë por edhe duke  njohur veten më 

mirë. E thënë kështu mësimi kishte impaktin e vet dhe mundësoi një marrëdhënie 

interaktive edhe pse shumë divergjenca u ekspozuan midis studentëve( por siç e thashë 

jo vetëm midis njëri-tjetrit por edhe në kondicion interpersonal). Kjo marrëdhënie 

inetraktive më pëlqeu shumë. 
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 Diskutimet dhe këshillimet, gjithashtu materiali shkencor që na u mundësua. 

 Më pëlqeu më shumë fakti që pedagogu e bënte lëndën aq sa të thjeshtë edhe tepër 

motivuese. 

 Përgatitja e pedagogut, dëshira dhe përgjegjësia e studentëve të tjerë gjithashtu 

 Pedagogu nuk vinte në orarin e punës  së tij ka ardhur 2 herë gjithë semestrin me një 

orar të favorshëm për të. 

 Prezenca,përgjegjësia,aktivizimi,thjeshtësia në ecurinë nga një temë në tjetrën 

 Leksion shumë i bukur 

 Marrja e informacioneve të reja ishte i qartë dhe i kuptueshëm 

 Inkurajimi i mendimit kritik; 

 Sjellja e sa më shumë shembujve dhe zhvillimit të ushtrimeve për të përforcuar teorinë; 

 Serioziteti i mësimdhënies; 

 cfarë sugjeronin të ndryshonin: 

 Ambjente më të pastra mësimore për studentët e nivelit master; 

 Nxënësit të kenë më shumë impenjim në orën e mësimit; 

 Të bëhet më praktik; 

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 
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      17.14 Programi I Studimit Master Shkencor Në Financë  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 93% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

aritmetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit në secilin prej tre apekteve që vlerësohen nën 1% e studentëve 

I vlerësonin si të keq dhe shumë te keq. Më konkretisht:  

- Përmbajtjen e leksionit, në nivel programi studimi vetëm 0.4% e studentëve e 

vlerësonte sit ë keqe ose shumë të keqe dhe vetëm në dy lëndë të programit 

rezultati ishte 3.03% e studentëve.  

-  Pedagogun e leksionit vlerësohej si keq dhe shumë I keq prek 0.86% e studentëve në 

nivel programi si dhe  vetëm në tre lëndë kishte student që kanë dhënë të njëjtat 

përgjigje : 3.03%, 3.23% dhe 6.67%.  

- Së fundmi nivel program studimi vetëm 0.2% e studentëve e vlerësonin si shumë të keq 

Mësimin në përgjithësi për më tepër vetëm në një lëndë 3.03% e studentëve e kanë 

vlerësuar shumë keq.  

Po kaq pozitive janë rezultatet edhe në një sërë qëndrimesh në seksionin e dytë të pytësorit, 

megjithatë në disa lëndë specifike të programit të studimit brenda të njëjtit qëndrim konstatohen 

diferenca të dukshme midis mesatares aritmetike në nivel programi studimi dhe rezultateteve 

në lëndë të vecanta për po të njëtat përgjigje. Në vijim pasqyrohen te detajuara këto diferenca 

me qëllim identifikimin prej strukturave përkatëse të atyre lëndëve të cilat mund të kenë nevoj 

për përmirësim, duke adaptuar teknika dhe metodologji të cilat I aplikojnë pedagogët të cilët 

vlerësimin e kanë më pozitiv prej studentëve.:  

- Mësimi ishte Interesant- nëse në nivel programi studimi 5.5%e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspka dakort me qëndrimin në dy prej lëndëve të programit rezutati për po 

të njëtat përgjigje ishte: 25% dhe 15.15% e studentëve; 

- Me qëndrimin Qëllimi i mësimit u shpreh qartë, në nivel programi studimi 5.7% e 

studentëve nuk ishin dakort ndërkohë që në një prej lëndëve të programit të studimit 

rezultati për po të njëtat përgjigje ishte 25% e studentëve.  

- Nëse në nivel programi studimi 5.4% e studenëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë” në dy prej lëndëve të programit rezultati ishte 

dy herë më I lartë se mesatrja aritmetike për pot ë njëtat përgjigje 12.12% dhe 25%;  

-  Në nivel programi studimi 10% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin 

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 
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papërfshira në tekst” ndërkohë që në disa lëndë të programit gjykojmë se rezultati 

duhet të merrët ne konsiderat prej strukturave përkatëse, ( 15.38%, 14.71%, 12.9%, 

25%, 20%);  

- Së fundmi nëse në nivel programi studimi 5.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” ndërkohë që në një prej 

lëndëve të programit të studimit rezultati ishte 25% e studentëve.  

 

Si përfundim referuar qëndrimeve të mësipërme me përjashtim të disa prej lëndëve rezultatet e 

të cilave janë evidentuar, perceptimi I studentëve në nivel programi studimi për aspektet që 

vlerësohen nëpërmjet qëndrimeve të sipërcituara janë mjaft pozitive. Megjithatë në disa fusha 

të pyetësorit që paraqiten në vijim, rezultatet si ne nivel programi edhe në lëndë specifike nuk 

janë mjaft pozitive, dëshirojmë të theksojmë se në komentet e pyetejeve të hapura në disa prej 

lëndëve student vlerësonin pikërisht këto aspekte ku hasen vështirësi në nivel programi. Më 

konkretisht :  

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve :  

- “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” ku në nivel programi studimi 

11.5% nuk ishin dakort me qëndrimin madje në disa lëndë rezultati arrinte: 21.21%, 

50%, 15.15%, 13.13%.  

- “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” ku në nivel programi studimi 14.8% e 

studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, madje në disa lëndë po të 

njëjtat përgjigje i kanë dhënë 17.65%, 15.15%, 50%, 14.7% e studentëve.  

- sugjerojmë, adaptimin e teknikave të mësimdhënies të orientura me studentin në 

qendër, nëpërmjet të cilave të stimulohet pjesëmarrja aktive e studentëve në auditor 

dhe mendimi kritik.  Dëshirojmë të theksojmë se në disa prej lëndëve në komentet në 

pyetetjet e hapura studentët vlerësonin dialogun dhe komunikimin me pedagogët në 

auditor: “Të folurit dhe të dhënit ide të ndryshme në leksion; Mësimi zhvillohet pyetje 

përgjigje; Dhënia e lirë e ideve;”;  

 Referuar pergjigjeve të studentëve mbi qëndrimet:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi 52.2% 

e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, madje në disa lëndë të 

këtij programi studimi qëndrimi për të njëjtat përgjigje shkonte në vlera të tilla si 

66.67%, 68.75%, 70.59 (ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 58.5% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, 

si dhe në disa prej lëndëve të programit kishte dhe vlerësime për të cilat rezultati 

shkonte mbi 70% të studentëve më specifikisht 75%, 73.34%, 70.94% (ju lutemi 

referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Mësimi ishte i mërzitshem”, ku në nivel programi studimi 29.8% e studentëve janë 

dakort dhe totalisht dakort me qëndrimin 
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Sugjerojmë, të përdoren teknika dhe instrumenta të cilat lehtësojnë procesin e të nxënit tek 

studentët duke e kthyer mësimin njëkohësisht në më interesant për ta. Janë vet studentët që në 

komentet e tyre në pyetjet e hapura sugjerojnë disa prej teknikave të cilat ju lehtësojnë procesin 

e mësimnxënies: “Thjeshtëzimi dhe shembullizimi i situatave; Pedagogu lidh materialin teorik 

me shembuj të përditshëm nga jeta; Njohuri dhe formim shumë i mirë përsa i përket 

interpretimit dhe krijimit të modeleve ekonomike; Mënyra e shpjegimit të leksionit dhe të 

ushtrimeve është shumë e mirë dhe e kuptueshme;” 

 

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve140 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  

 Pedagogu shpjegon në mënyrë të qartë leksionin; 

 Shpjegimi me shembuj konkret; 

 Ishte mësim shumë i qartë; 

 Mësimi zhvillohet pyetje përgjigje; 

 Cilësi mësimdhënie;  

 Profesori e bën lëndë tërheqëse; 

 Shpjegimi perfekt i pedagogut; 

 Pedagogia është shumë e paaftë pë të drejtuar një orë leksioni. Aspak serioze. Vjen gati 

30 min me vonesë në leksion dhe shpesh herë del nga klasa për të folur në tel ose për 

të bërë pushime të shkurtra të cilat zgjasin 30 min- 1 orë. Metodika e saj e të dhënit 

mësim le shumë për të dëshiruar,pothuajse nuk shpjegon fare dhe sasia e ushtrimeve që 

punon është shumë  vogël.( për më tepër referojuni pyetësorit përkatës) 

 Ishtë lëndë interesante që të përgatiste për tregun e punës; 

 Formim shumë i mirë për tregun e punës,duke analizuar dhe interpretuar pasqyrat 

financiare në tërësi; 

 Mësimi ishte shumë i mirë duke na dhënë mundësinë të mësojmë dhe të shtojmë më 

shumë dijet tona;  

 Lëndë që të jep njohuri të mira mbi ekonominë në tërësi dhe ndërtimin e modeleve 

ekonomik;  

 Dhënia e lirë e ideve;  

 

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:  

 Të zhvillojmë më shumë praktikë; 

 Kushtet; 

 Të zëvëndësohet me pedagoge të aftë dhe që dine të japin mësim siç duhet; 

 Pjesëmarrje më e madhe nga studentët në debate; 

                                                                 
140 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specifik.  
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 Pjesëmarrje më e lartë e studentëve në leksione ; 

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.   

 
 

 

 

 


