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1. Programi i Studimit Bachelor në Biologji

1

Pedagogu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anila Duka
Arta Lugaj
Astrit Denaj
Aurora Bakaj
Bledar Pepa
Blerta Laze
Blerta Laze
Flora Qarri
Hajdar Kiçaj
Ilva Alushi
Ina Nasto
Sajmir Beqiraj
Sonila Kane

1

Aurora Bakaj

2
3
4
5
6

Aurora Bakaj
Blerta Laze
Denada Sota
Evisa Çela
Fjoralba Sota

7
8
9
10

Hajdar Kiçaj
Ilva Alushi
Ilva Alushi
Ina Nasto

Lënda

SEMESTRI I
Kalkulus 1
Biokimi
Fizike
Bioteknologji
Anatomi e Njeriut
Biologji Qelizore
Histologji
Kimi e Përgjithshme
Bazat e Ekologjisë
Fiziologji Bimore
Anatomi e Krahasuar
Hidrobiologji
Kimi Organike
SEMESTRI II
Sistematike e Bimeve
Mikrobiologji
Gjenetikë
Zoologji Intervertebrore
Anglisht 1
Teknologji Informacioni dhe
Komunikimi
Zoologji Vertebrore
Fiziologji Shtazore
Botanikë e Përgjithshme
Etologji

Kodi

Student
që
ndjekin
lëndën
Përqindj
ae
pjesëmar
rjes

Nr

Studentët
që kanë
plotësuar

1.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Biologji në Fakultetin e Shkencave Teknike 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 93% 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

MAT 154
BIO 232
FIZ 161
BIO 367
BIO 241
BIO 163
BIO 262
KIM 143
BIO 361
BIO 364
BIO 375
BIO 370
KIM 255

16
26
17
49
26
16
25
17
48
48
48
48
26

18
26
19
52
26
18
25
19
50
50
50
51
26

89%
100%
89%
94%
100%
89%
100%
89%
96%
96%
96%
94%
100%

BIO 260

20

21

95%

BIO 264
BIO 312
BIO 161
ENGT 131
CST 130

21
51
15
15
15

22
54
18
16
17

95%
94%
83%
94%
88%

BIO 261
BIO 365
BIO 160
BIO 378

20
51
15
51

21
54
18
54

95%
94%
83%
94%

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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Marjeta Bonjako

Paleontologji dhe Bazat e
BIO 270
21
23
91%
Gjeologjise
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
95%
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
92%
Totali
93%2
Tabela 1: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Biologji”

1.2 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, 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 “Bachelor në Biologji” është si vijon: për
87.7% të studentëve shumë e mirë, për 10.8% e mirë, për 0.5% mesatare si dhe për 0.9%
ishte shumë e keqe.3 Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të
vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:

2

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).
3

Marzhi I gabimit:0.001
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0%
Shumë e Mirë

e Mirë

Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit është
si vijon: 89.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 9.5% e cilësonin si të mirë, për
0.6% vlerësimi ishte mesatar, për 0.1% I keq si dhe për 0.6% shumë i keq. Për më tepër
grafiku i mëposhtëm:

100%

89.2%

80%
60%
40%
9.5%

20%

0.6%

0.1%

0.6%

E keqe

Shumë e
Keqe

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

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% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë,13.7% e cilësonin si të mirë, 1.1% e studentëve e
cilësonin mesatare, si dhe për 0.2% shumë e keqe. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 76.9% e studentëve ishin totalisht
dakort, 19.9% ishin dakort, 2.5% nuk ishin dakort, si dhe 0.7% nuk ishin aspak dakort,4 të
shpërndara sipas grafikut që vijon:
100%

76.9%

80%
60%
40%

19.9%

20%

2.5%

0.7%

0%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

:
?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 76.5% e studentëve ishin
totalisht dakort, 20.6% e studentëve ishin dakort, 2.3% e studentëve nuk ishin dakort si dhe
0.6% nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që
vijon:

4

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: 78.4% e studentëve ishin totalisht
dakort, 18% ishin dakort, 3% s’janë dakort, si dhe 0.6% e studentëve nuk ishin aspak
dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
100%

78.4%

80%
60%
40%
20%

18%

3%

0.6%

0%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort

S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 33.6% e studentëve ishin
totalisht dakort, 26.5% ishin dakort, 28.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 10.8% 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:
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

.
5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 60.8%
e studentëve ishin totalisht dakort, 30% ishin dakort, 4.7% nuk ishin dakort, 3.2% nuk ishin
aspak dakort si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm.5 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”, 37.6%
e studentëve ishin totalisht dakort, 30.4% ishin dakort, 23.4% nuk ishin dakort, 8.2% nuk
ishin aspak dakort si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishëm.6Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
5
6

Marzhi I gabimit: 0.001
Marzhi igabimit: 0.001
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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: 78.3% ishin totalisht dakort, 19.4% ishin dakort, 1.4%
nuk ishin dakort, 0.4% e studentëve nuk ishite aspak dakort si dhe 0.4% e cilësonin të
parëndësishme. 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 Bachelor në Biologji është si më poshtë
vijon: 56.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.1 % ishin dakort, 4.3% nuk ishin dakort,
3.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 2.8% e cilësonin të parëndësishëm.
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: 67.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 25% ishin dakort, 5% nuk ishin dakort,
1.6% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.6% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm7.
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: 73.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 23.3%
ishin dakort, 2% nuk ishin dakort si dhe 1% nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të
shpërndara sipas grafikut:

7

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 Bachelor në Biologji është si më poshtë vijon: 23.6%
e studentëve ishin totalisht dakort, 6.7% ishin dakort, 22.5% nuk ishin dakort, 40.1% nuk
ishin aspak dakort si dhe 7.1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet
janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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2. Programi i Studimit Bachelor në Kimi

Nr Pedagogu

1
2
3

Anisa Myrtaj (Rexhepi)
Arta Lugaj
Bilal Shkurtaj

4

Kozeta Vaso

5
6
7

Manjola Bani
Marinela Muço
Marinela Muço

8

Sonila Kane

1
2
3
4
5
6
7
8

Anisa Myrtaj (Rexhepi)
Areta (Alinj) Kumria
Astrit Denaj
Aurel Nuro
Elmira Kushta
Erlinda Rrapollari
Pranvera Lazo
Pranvera Lazo
8

Lënda

Kodi

SEMESTRI I
Bazat e Teknologjisë Kimike
Biokimi
Metoda Instrumentale të
Analizës
Mekanizmi i Reaksioneve në
Kiminë Organike
Kimi Analitike
Kimi Fizike 1
Kimia dhe Teknologjia
Ushqimore
Kimi organike
SEMESTRI II
Kimi Fizike 2
Struktura e Lëndës
Fizike 2
Analizë Organike
Kalkulus 2
Kimi Analitike 2
Statistikë ne Kiminë Analitike
Kimi Mjedisi

Studentët që
kanë
plotësuar
Student që
ndjekin
lëndën
Përqindja e
pjesëmarrjes

2.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Kimi në Fakultetin e Shkencave Teknike 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 92% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive8. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

KIM 360
BIO 232
KIM 379

12
7
12

14
7
14

86%
100%
86%

KIM 356

12

14

86%

KIM 248
KIM 270
KIM 361

7
7
12

7
7
14

100%
100%
86%

KIM 255

7

7

100%

KIM 271
KIM 275
FIZ 152
KIM 355
MAT 155
KIM 249
KIM 349
KIM 348

7
7
1
11
1
7
11
11

7
7
1
12
2
7
12
12

100%
100%
100%
92%
50%
100%
92%
92%

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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9

Sonila Kane

Kimi Organike 2
KIM 256
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

7

7
100%
93%
92%
92%9

Tabela 2: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në
Kimi”

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,
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 Bachelor në Kimi është si vijon: për 86.9%
të studentëve shumë e mirë, për 14.6% e mirë, si dhe për 1.5% mesatare. Të dhënat e
mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më
tepër grafiku i mëposhtëm:

9Mesatarja

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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Grafiku 15: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 87.9% e studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 12% e cilësonin si të
mirë10. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 16: 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: 81.7% e
studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 18.3% e cilësonin si të mirë. Për më tepër
grafiku:

10

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 17: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

15
16
17

Pranvera Lazo
Pranvera Lazo
Sonila Kane

90.91
90.91
71.43

Statistikë ne Kiminë Analitike
Kimi Mjedisi
Kimi Organike 2

9.09
9.09
28.57

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tabela 3: Vlerësimi i Mësimit në Përgjithësi

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 76.9% e studentëve ishin totalisht
dakort, 19.9% ishin dakort, 2.5% nuk ishin dakort si dhe 0.7% e studentëve nuk ishin aspak
dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 18: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 75.5% e studentëve ishin
totalisht dakort, 23.7% e studentëve ishin dakort si dhe 0.8% e studentëve nuk ishin dakort.
Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 19: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 76.4% e studentëve ishin totalisht
dakort, 21.7% ishin dakort si dhe 1.7% s’janë dakort.Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 20: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 25.4% e studentëve ishin
totalisht dakort, 28.4% ishin dakort, 27.6% nuk ishin dakort me qëndrimin, 13.5% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 5.2% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit11. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

11

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 21: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 63.7%
e studentëve ishin totalisht dakort, 30.2% ishin dakort, 2.5% nuk ishin dakort, si dhe 3.6%
e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 22: 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”, 31.7%
e studentëve ishin totalisht dakort, 30.4% ishin dakort, 21.1% nuk ishin dakort, 12.7% nuk
ishin aspak dakort si dhe 4.2% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
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Grafiku 23: 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: 79.9% ishin totalisht dakort si dhe 20.1% ishin dakort.
Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 24: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit bachelor në kimi është si më poshtë
vijon: 56.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 30% ishin dakort, 6.8% nuk ishin dakort,
3.5% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.6% e cilësonin të parëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:
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Grafiku 25: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst”, mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si më poshtë
vijon: 65.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 33% ishin dakort si dhe 1.7% nuk ishin
aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 26: A jeni dakort me qëndrimi :“Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të
papërfshira në tekst”?
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10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve
të studentëve është si më poshtë vijon: 72.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 27% ishin
dakort si dhe 0.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut:
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Grafiku 27: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Kimi është si më poshtë vijon: 12.3% e
studentëve ishin totalisht dakort, 13.7% ishin dakort, 18.2% nuk ishin dakort, 36.8% nuk
ishin aspak dakort si dhe 19% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet
janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 28: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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3. Programi i Studimit Bachelor në Fizikë

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Kodi

SEMESTRI I
Fizikë Bërthamore dhe e
FIZ 314
Grimcave Elementare
Astrit Denaj
Strukturë e Lëndës 1
FIZ 313
Emili Çaçi
Bazat e Mekanikës Kuantike
FIZ 312
Rozana Liko
Analizë Matematike 1
MAT E 154
Valbona Tahiri
Fizika 5 (Fizika Moderne )
FIZ 311
Veledin Çako
Fizikë e Zbatuar 1 (Fizikë e
FIZ 315
Mjedisit)
SEMESTRI II
Agron Begotaraj
Struktura e Lëndës 2
FIZ 323
Agron Likaj
Bazat e Fizikës Statistike
FIZ 321
Bilal Shkurtaj
Fizikë 1 (Mekanika)
FIZ 111
Emili Çaçi
Bazat e Mekanikës Kuantike
FIZ 312
Emili Çaçi
FIzikë e zbatuar 2 (Astrofizikë,
FIZ 325
Fizikë Mjekësore, Kulturë Gjuhë)
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali
Agron Begotaraj

Përqindja e
pjesëmarrjes

Lënda

Student që
ndjekin lëndën

Nr Pedagogu

Studentët që
kanë plotësuar

3 .1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Fizikë në Fakultetin e Shkencave Teknike 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 100% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive12. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

7

7

100%

7
7
1
7
7

7
7
1
7
7

100%
100%
100%
100%
100%

6
7
1
1
6

6
7
1
1
6

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%13

Tabela 4: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Fizikë:

12

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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.
13
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3.2 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, 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, mesatarisht 93.5% e studentëve e kanë vlerësuar si shumë të
mire si dhe 6.5% e kanë vlerësuar si të mirë. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej
mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 29: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 93.5% e studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 6.5% e cilësonin si të
mire. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 30: 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: 93.5% e
studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 6.5% e cilësonin si të mire. Për më tepër
grafiku:
100%

93.5%

80%
60%
40%

6.5%

20%

0%

0%

0%

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

E keqe

Shumë e
Keqe

Grafiku 31: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 92.2% e studentëve ishin totalisht
dakort si dhe 7.8% ishin dakort të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 32: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht: 92.2% e studentëve ishin
totalisht dakort si dhe 7.8% ishin dakort të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 33: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 92.2% e studentëve ishin totalisht
dakort si dhe 7.8% ishin dakort të shpërndara sipas grafikut që vijon
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Grafiku 34: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 10.4% e studentëve ishin
totalisht dakort, 16% ishin dakort, 33.3% nuk ishin dakort me qëndrimin si dhe 40.3% e
studentëve nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 35: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 87% e
studentëve ishin totalisht dakort, 11.7% ishin dakort si dhe 1.3% nuk ishin dakort.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 36: 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”,
mesatarisht 18.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.2% ishin dakort , 32.3% nuk ishin
dakort si dhe 25.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 37: 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” mesatarisht 89.6% e studentëve
ishin totalisht dakort si dhe 10.4% ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 38: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Fizikë është si më poshtë
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vijon: 57.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 13.2% ishin dakort, 26% nuk ishin dakort
si dhe 3% e studentëve nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut
të mëposhtëm:
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Grafiku 39: 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: 78.6% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe 21.4% ishin dakort. Përgjigjet janë
të shpërndara sipas grafikut:
100%

78.6%

80%
60%
40%
21.4%

20%

0%

0%

0%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 40: 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: 92.2% e studentëve ishin totalisht dakort si dhe
7.8% ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 41: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Fizikë është si më poshtë vijon: 13.4% e
studentëve ishin totalisht dakort, 13% nuk ishin dakort, si dhe 73.6% nuk ishin aspak
dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 42: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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4. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë – Financë
Gjatë viti akademik 2018-2019 programin e studimit Bachelor në Matematikë- Financë e kanë
ndjekur vetëm dy studentë të rregjistruar në vitin e tretë, ndërkohë që në vitin e parë dhe në vitin
e dytë nuk ka studentë të rregjistruar. Referuar të dhënave të gjeneruara prej sistemin UVMS gjatë
vitit akademik 2018-2019 janë realizuar dy lëndë specifikisht: “Tregjet Financiare”-FIN340 me
pedagogë Brikena Sulejmani si dhe “ Bazat e pasurive të paluajtshme”- FIN 318 me pedagog
Grigor Dede, ku për të dyja lëndët e cituara është rregjistruar një student dhe e ka plotësuar
pyetësorin po një student.
Marrë në konsideratë numrin shumë të ulët të studentëve si dhe qëllimim e këtij raporti si një
instrument për të vlerësuar programin e studimit nëprmjet pyetësorit të studentëve u gjykua si e
përshtatshme të mos realizohet analiza e të dhenave për këtë program studimi. Nëse strukturat
përkatëse janë të interesuara për rezultatet e pyetësorëve për dy lëndët e sipërpërmendura janë të
lutura ti referohen databazës në UVMS.
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5. Programi i Studimit Bachelor në Informatikë
5.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Informatikë në Fakultetin e Shkencave Teknike 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 85% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive14. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.
Lënda

Kodi
Student që
ndjekin lëndën
Përqindja e
pjesëmarrjes

Pedagogu

Studentët që
kanë plotësuar

Nr

ENGT
131
CS 345
MAT 154
CS 251
CS 240
CS 131
CS 322

8

13 62%

27
8
13
12
8
28

30
12
16
16
13
30

90%
67%
81%
75%
62%
93%

MAT 226
CS 337
CS 231
CS 370
FIZ 151

16
28
13
28
8

21
30
17
30
13

76%
93%
76%
93%
62%

CS 247
CS 302
CS 232
CS 160

11
28
13
8

12
32
13
8

92%
88%
100%
100%

SEMESTRI I
1

Adriatik Malaj

Anglisht 1

2
3
4
5
6
7

Alketa Hyso
Anila Duka
Alma Bregaj
Dezdemona Gjylapi
Fjoralba Sota
Medrit Mustafaraj

8
9
10
11
12

Miftar Ramosaço
Nirida Pashaj
Romina Agaci
Roneda Muço
Valbona Tahiri

1
2
3
4

Alma Bregaj
Besnik Mehmetaj
Eljona Proko
Eljona Zanaj

Baza të Dhënash
Kalkulus 1
Programim ËEB
Strukturë të dhënash dhe Algoritmike
Hyrje në programim
Teknologjia dhe Multimedia
Interaktive
Probabilitet dhe Statistikë
Projektimi i Softëare-ve
Programim në C++
Hyrje në Inteligjencën Artificiale
Fizikë 1
SEMESTRI II
Hyrje në Rrjetat Kompjuterike
Kriptografi
Programim në JAVA
Sistemet Elektronike dhe Rrjetat
Logjike

14

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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5
6
7
8
9
10
11

Elmira Kushta
Kalkulus 2
Fjoralba Sota
Arkitekturë Kompjuteri
Medrit Mustafaraj
Sisteme Operative
Miftar Ramosaço
Algjebër Lineare
Romina Agaci
Projektimi i Ndërfaqeve në VB.net
Roneda Muço
Projektimi dhe Analiza e Algoritmave
Veledin Çako
Fizikë 2
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

MAT 155
CS 348
CS 250
MAT 175
CS 335
CS 261
FIZ 152

9
29
13
8
28
14
11

9
32
14
9
32
15
13

100%
91%
93%
89%
88%
93%
85%
78%
92%
85%15

Tabela 5: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në
Informatikë”

5. 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, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë
përgjigjur.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e
shprehur në përqindje).
I.
Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:
1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë
plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Informatikë është si vijon: për
76.7% të studentëve shumë e mirë, për 19.1% e mirë, për 3% mesatare,si dhe për 1.2% e
15

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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keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike e vlerësimit për cdo
pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
100%
80%

76.7%

60%
40%

19.1%

20%

3%

1.2%

0%

Mesatare

E keqe

Shumë e Keqe

0%
Shumë e Mirë

e Mirë

Grafiku 43: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 79.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 16.7% e cilësonin si të mirë,
për 2.1% vlerësimi ishtë mesatar, për 1.2% i keq si dhe për 0.6% shumë i keq. Për më tepër
grafiku i mëposhtëm:

100%

79.8%

80%
60%
40%

16.7%

20%

2.1%

1.2%

0.6%

E keqe

Shumë e
Keqe

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

Grafiku 44: 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: 74.7% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21% e cilësonin si të mirë, 2.1% e studentëve e
cilësonin mesatare, 1.2% e cilësonin të keqe si dhe për 0.9% shumë e keqe16. Për më tepër
grafiku:

16

Marzhi I gabimit: 0.001
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100%
74.7%

80%
60%
40%

21%

20%

2.1%

1.2%

0.9%

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

E keqe

Shumë e
Keqe

Grafiku 45: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 66.2% e studentëve ishin totalisht
dakort, 29.2% ishin dakort, 2.7% nuk ishin dakort, 1.2% nuk ishin aspak dakort, si dhe
0.8% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm17, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
100%

80%

66.2%

60%
29.2%

40%
20%

2.7%

1.2%

0.8%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort

S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

Grafiku 46: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 70.2% e studentëve ishin
totalisht dakort, 25.6% e studentëve ishin dakort, 2.5% e studentëve nuk ishin dakort, 1%
nuk ishin aspak dakort si dhe 0.8% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme 18. Të
dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

17
18

Marzhi igabimit: 0.001
Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 47: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 72.8% e studentëve ishin totalisht
dakort, 24% ishin dakort, 1.7% s’janë dakort, 0.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort si
dhe 0.8% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.19 Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
100%
80%

72.8%

60%
40%
24%

20%

1.7%

0.8%

0.8%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 48: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 29.3% e studentëve ishin
totalisht dakort, 26.1% ishin dakort, 29.2% nuk ishin dakort me qëndrimin, 8.8% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 6.6% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

19

Marzhi i gabimit: 0.001
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Grafiku 49: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 59.9%
e studentëve ishin totalisht dakort, 30.1% ishin dakort, 7.1% nuk ishin dakort, 1.3% nuk
ishin aspak dakort si dhe 1.6% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
100%
80%

59.9%

60%
40%
30.1%
7.1%

20%

1.3%

1.6%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 50: 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”, 35.8%
e studentëve ishin totalisht dakort, 28.3% ishin dakort, 21% nuk ishin dakort, 7.5% nuk
ishin aspak dakort si dhe 7.3% e cilësonin të parëndësishëm.20 Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:

20

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 51: 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: 72.3% ishin totalisht dakort, 24.7% ishin dakort, 0.9%
nuk ishin dakort, 0.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.2% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm.21 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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40%
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Grafiku 52: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit bachelor në informatikë është si më
poshtë vijon: 55.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.5% ishin dakort, 7.8% nuk ishin
dakort, 4.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 5.4% e cilësonin të parëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:
21

Marzhi igabimit: 0.001
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Grafiku 53: 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: 53.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.5% ishin dakort, 6.7% nuk ishin dakort,
2.1% nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.9% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm22.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 54: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira
në tekst”?

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve
të studentëve është si më poshtë vijon: 65.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.5%
ishin dakort, 6.3% nuk ishin dakort, 1.2% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.2%
e cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

22

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 55: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Informatikë është si më poshtë vijon:
27.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 16.4% ishin dakort, 21.3% nuk ishin dakort,
27.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.8% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 56: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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6. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike

Nr

Pedagogu

1
2
3
4
5
6

Alba Qirjako
Anila Ismailaj
Anila Ismailaj
Artion Kashuri
Dezdemona Gjylapi
Eduart Serdari

7
8
9
10
11

Flora Qarri
Irena Skendo
Miftar Ramosaço
Miranda Halili
Miranda Halili

12
13

Oriana Halla
Rozana Liko

1
2

Agron Begotaraj
Anila Ismailaj

23

Lënda

SEMESTRI I
Elektroteknike 1
Elektronika Analoge
Teknologjia e Materiale Elektrike
Kalkulus 3
Hyrje në Programim
Administrimi i Sistemeve
Elektrike dhe Siguria
Kimi e Përgjithshme
Anglisht 1
Algjebër Lineare
Makina Elektrike
Shprëndarja dhe Përdorimi i
Energjisë Elektrike
Vizatim Teknik
Analizë Matematikë 1
SEMESTRI II
Fizikë 2
Automatet Logjike të
Programueshme

Kodi

Studentët që
kanë
plotësuar
Student që
ndjekin
Përqindja e
lëndën
pjesëmarrjes

6.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor
Në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike në Fakultetin e Shkencave
Teknike 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 94% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive23. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e
studentëve pjesëmarrës në pyetësor.

EE 230
EGR 240
EE 345
MAT 254
CS-E 131
EE 346

41
40
51
39
39
52

42
42
54
43
47
55

98%
95%
94%
91%
83%
95%

KIM-E 143
ENG-T 131
MAT 175
EE 361
EE 330

39
38
37
50
50

44
42
38
53
52

89%
90%
97%
94%
96%

EGR 220
39
MAT-E 154 39

42
44

93%
89%

FIZ-E 152
EE 350

40
52

95%
100%

38
52

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
Anila Ismailaj
Matje Elektrike
4
Anila Ismailaj
Elektroteknikë 1
5
Eduart Serdari
Bazat e Automatikës 2
6
Eduart Serdari
Bazat e Automatikës 1
7
Miranda Halili
Teknika e Sigurimit
8
Miranda Halili
Sisteme dhe Sinjale
9
Miranda Halili
Elektronike Industriale
10 Oriana Halla
Grafikë Inxhinierike
11 Pellumb Cacaj
Termodinamika e Aplikuar
12 Renaldo Xhelilaj
Elektroteknikë 2
13 Rozana Liko
Analizë Matematike 2
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

EE 337
EE 130
EE 348
EE 248
EE 370
EE 240
EE 231
EGR 120
MEK 251
EE 232
MAT-E 155

52
37
51
44
53
41
40
38
41
40
37

52 100%
39 95%
51 100%
46 96%
53 100%
44 93%
42 95%
40 95%
44 93%
42 95%
39 95%
93%
96%
94%24

Tabela 6: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Inxhineri
Elektrike”

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, 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).

24

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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I.
Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:
1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë
plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike është si
vijon: për 73.2% të studentëve shumë e mirë, për 22.9 % e mirë, për 3% mesatare, për
0.8% e keqe si dhe për 0.2% ishte shumë e keqe25. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar
prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i
mëposhtëm:
100%
80%

73.2%

60%
40%

22.9%

20%

3%

0.8%

0.2%

Mesatare

E keqe

Shumë e Keqe

0%
Shumë e Mirë

e Mirë

Grafiku 57: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 73.3% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22.6% e cilësonin si të mirë,
për 3% vlerësimi ishtë mesatar, 0.8% si të keqe si dhe për 0.7% i keq26. Për më tepër grafiku
i mëposhtëm:
100%
80%

73.3%

60%
40%

22.6%

20%

3%

0.8%

0.6%

E keqe

Shumë e
Keqe

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

Grafiku 58: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit?

25
26

Marzhi I gabimit: 0.001
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: 74.7% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë,21% e cilësonin si të mirë, 2.1% e studentëve e
cilësonin mesatare, për 1.2% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.9% shumë e keqe. Për
më tepër grafiku:
100%

74.7%

80%
60%
40%

21%

20%

2.1%

1.2%

0.9%

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

E keqe

Shumë e
Keqe

Grafiku 59: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 63.5% e studentëve ishin totalisht
dakort, 27.7% ishin dakort, 5.7% nuk ishin dakort, 1.3% nuk ishin aspak dakort, si dhe
1.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,27 të shprëndara sipas grafikut që vijon:
100%
80%

63.5%

60%
27.7%

40%
20%

5.7%

1.7%

1.3%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort

S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

Grafiku 60: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 64% e studentëve ishin
totalisht dakort, 27% e studentëve ishin dakort, 6% e studentëve nuk ishin dakort, 1.5%

27

Marzhi I gabimit: 0.001
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nuk ishin aspak dakort si dhe 1.6% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.28 Të
dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
100%
80%

64%

60%
40%
27%

20%

6%

1.5%

1.6%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 61: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 66.9% e studentëve ishin totalisht
dakort, 28.4% ishin dakort, 4.7% s’janë dakort, 1.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort
, po ashtu 1.6% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. 29Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
100%
80%

66.9%

60%
40%
24.8%

20%

4.7%

1.8%

1.6%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 62: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 41% e studentëve ishin
totalisht dakort, 24.5% ishin dakort, 20.4% nuk ishin dakort me qëndrimin, 7.9% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 6.2% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

28

Marzhi I gabimit: 0.001

29

Marzhi I gabimit: 0.002
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100%
80%
60%

41%

40%

20.4%
24.5%

20%
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6.2%
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E Pa
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Grafiku 63: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 59.5%
e studentëve ishin totalisht dakort, 27.1% ishin dakort, 9% nuk ishin dakort, 2.6% nuk ishin
aspak dakort si dhe 1.9% e cilësonin të parëndësishëm.30 Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
100%
80%

59.5%

60%
40%
27.1%

20%

9%

2.6%

1.9%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 64: 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”, 42% e
studentëve ishin totalisht dakort, 29.4% ishin dakort, 17.3% nuk ishin dakort, 5.6% nuk
ishin aspak dakort si dhe 5.7 % e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:

30

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 65: 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% ishin totalisht dakort, 26.3% ishin dakort, 5% nuk
ishin dakort, 1.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.9% e studentëve e cilësonin qëndrimin
të parëndësishëm. 31Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:

100%
80%

65%

60%
40%
26.3%
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1.9%
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Grafiku 66: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike është
si më poshtë vijon: 54.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 28.4% ishin dakort, 10.5%
nuk ishin dakort, 3.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.2% e cilësonin të
parëndësishëm32. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:

31
32

Marzhi I gabimit: 0.021
Marzhi I gabimit: 0.001

Faqe 48 nga 240

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL

100%
80%
54.9%
60%
40%
28.4%

10.5%

20%

3.1%

3.2%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort

S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

Grafiku 67: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si më poshtë
vijon: 57.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 28.6% ishin dakort, 8.7% nuk ishin dakort,
3.4% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.7% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm.33
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
100%
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Grafiku 68: 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: 61.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 28.4%
ishin dakort, 6.7% nuk ishin dakort, 1.8 %nuk ishin aspak dakort si dhe 2% e studentëve
nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

33

Marzhi I gabimit: 0.0001
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Grafiku 69: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve është si më poshtë vijon: 31.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 14.4% ishin
dakort, 25% nuk ishin dakort, 15.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 13.6% e studentëve nuk
e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 70: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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7. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike

Nr

Pedagogu

1
2
3
4
5
6
7

Agron Likaj
Alba Qirjako
Blenard Xhaferaj
Blenard Xhaferaj
Djana Ilia
Djana Ilia
Elmira Kushta

8
9
10

Evisa Çela
Flora Qarri
Flora Qarri

11
12
13
14
15
16

Kristofor Lapa
Luljeta Gusha
Mirela Koçi
Orgest Zaka
Orgeta Gjermeni
Pëllumb Cacaj

1

Adriatik Malaj
34

Lënda

SEMESTRI I
Fizikë 1
Bazat e Elektroteknikës
Teknologjia Mekanike
Menaxhimi Industrial i Cilësisë
Vibrimet dhe Kontrolli
Mekanika e Aplikuar në Makina
Algjebër - Gjeometri dhe
Probabilitet e Statistikë
Anglisht 1
Kimi e Përgjithshme
Kimi e Përgjithshme
Mekanikë Fluide
Teknologji e Materialeve
Matje Mekanike dhe Termike
Algjebër dhe Gjeometri
Analizë Matematikë 1
Bazat e Inxhinierisë Termike
SEMESTRI II
Anglisht 2

Kodi

Studentët që
kanë
Student
plotësuarqë
ndjekin
Përqindja e
lëndën
pjesëmarrjes

7.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike në Fakultetin e Shkencave
Teknike 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 89% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive34. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e
studentëve pjesëmarrës në pyetësor.

FIZ-E 151
EGR-E 241
MEK 373
MEK 340
MEK 321
MEK 310
MAT 101

38
35
44
44
45
43
34

48
40
48
48
47
45
43

79%
88%
92%
92%
96%
96%
79%

ENG-T 131
KIM-E 143
KIM-E 143

33
34
2

41
47
2

MEK 231
MEK 272
MEK 330
MAT 201
MAT-E 154
MEK 250

34
35
42
36
33
36

39
42
46
40
43
41

80%
72%
100
%
87%
83%
91%
90%
77%
88%

ENG-E 132

29

33

88%

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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2
3
4

Anila Ismailaj (Hoxha)
Astrit Denaj
Djana Ilia

5

Djana Ilia

Mekatronikë
Fizikë 2
Projektimi i Sistemeve Mekanike

Aplikime Kompjuterike në
Inxhinierinë Mekanike
6
Emi Malaj
Bazat në Ekonomiks
7
Kristofor Lapa
Trajnim dhe Praktikë Profesionale
8
Luljeta Gusha
Mekanik Inxhinierike
9
Luljeta Gusha
Mekanike e Materialeve
10 Mirela Koçi
Impiante Termoteknike
11 Mirela Koçi
Projektimi i Sistemeve Fluidike
12 Orgeta Gjermeni
Analizë Matematike 2
13 Oriana Halla
Vizatim Inxhinierik CAD
14 Pellumb Cacaj
Motorat me Djegie të Brendëshme
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

EE 275
FIZ-E 152
MEK 386

38
31
47

43
37
47

88%
84%
100
%
98%

MEK 388

50

51

ECN 281
MEK 390
MEK 122
MEK 261
MEK 360
MEK 282
MAT-E 155
MEK 108
MEK 256

34
46
30
33
50
39
31
30
37

36 94%
47 98%
35 86%
37 89%
51 98%
43 91%
37 84%
34 88%
41 90%
87%
91%
89%35

Tabela 7: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Inxhineri
Mekanike”

7. 2Analiza e të dhënave
Analiza e të dhënave të pyetësorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë
njëkohësisht me organizimin e pyetësorit. Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit të
UVMS-së, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është paraqitur
njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i përbërë prej 16
pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit studentët kanë parqitur
opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë do të sugjeronin
për përmirësim, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 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
35

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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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 Bachelor në Inxhinieri Mekanike është si
vijon: për 83.2% të studentëve shumë e mirë, për 14.8% e mirë, për 1.3% mesatare, për
0.2% e keqe si dhe për 0.5% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar
prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i
mëposhtëm:
100%
83.2%
80%
60%
40%

14.8%

20%

1.3%

0.2%

0.5%

Mesatare

E keqe

Shumë e Keqe

0%
Shumë e Mirë

e Mirë

Grafiku 71: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 84.3% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.6% e cilësonin si të mirë,
për 1.4% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.2% e keqe si dhe për 0.6% shumë i keq. Për më
tepër grafiku i mëposhtëm:

100%

84.3%

80%
60%
40%

13.6%

20%

1.4%

0.2%

0.6%

E keqe

Shumë e
Keqe

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

Grafiku 72: 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: 80.7% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 16.9% e cilësonin si të mirë, 1.6% e studentëve e
cilësonin mesatare, për 0.1% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.7% shumë e keqe. Për
më tepër grafiku
100%

80.7%

80%
60%
40%

16.9%

20%

1.6%

0.7%

0.1%

0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

E keqe

Shumë e
Keqe

Grafiku 73: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 73.3% e studentëve ishin totalisht
dakort, 19.3% ishin dakort, 3.5% nuk ishin dakort, 2.4% nuk ishin aspak dakort, si dhe
1.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
100%
80%

73.3%

60%
40%

19.3%
3.5%

20%

2.4%

1.5%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort

S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 74: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 74.7% e studentëve ishin
totalisht dakort, 18.2% e studentëve ishin dakort, 4% e studentëve nuk ishin dakort, 1.7%
nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të dhënat
e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 75: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 75.5% e studentëve ishin totalisht
dakort, 17.3% ishin dakort, 4.3% s’janë dakort, 1.6% e studentëve nuk ishin aspak dakort
si dhe 1.3% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
100%

75.5%

80%
60%
40%
20%
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Grafiku 76: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 39.1% e studentëve ishin
totalisht dakort, 17.5% ishin dakort, 23.3% nuk ishin dakort me qëndrimin, 16.1% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 4% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 77: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 65% e
studentëve ishin totalisht dakort, 21% ishin dakort, 8.3% nuk ishin dakort, 2.6% nuk ishin
aspak dakort si dhe 3% e cilësonin të parëndësishëm.36 Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
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Grafiku 78: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, 43.8%
e studentëve ishin totalisht dakort, 19.4% ishin dakort, 20.4% nuk ishin dakort, 11.8% nuk
ishin aspak dakort si dhe 4.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:

36

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 79: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.”

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të
sudentëve ishte si më poshtë vijon: 76.2% ishin totalisht dakort, 17% ishin dakort, 4.2%
nuk ishin dakort, 1.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.3% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:

100%
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Grafiku 80: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike është
si më poshtë vijon: 61.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.6% ishin dakort, 9.4% nuk
ishin dakort, 4% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 4.9% e cilësonin të
Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:
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Grafiku 81: 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: 66.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.4% ishin dakort, 6.2% nuk ishin dakort,
2% nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.3% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 82: 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: 71.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.7%
ishin dakort, 4% nuk ishin dakort, 1.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.3% e studentëve
nuk e cilësonin si të rëndësishme.37 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

37

Marzhi I gabimit:0.001
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Grafiku 83: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike është si më poshtë
vijon: 30% e studentëve ishin totalisht dakort, 10.6% ishin dakort, 21.3% nuk ishin dakort,
26.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 11.9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm38.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 84: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”

38

Marzhi i gabimit:0.001
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8. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Navale
8.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Navale në Fakultetin e Shkencave Teknike
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 81% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive39. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.
Kodi
Përqindja e
pjesëmarrjes

Lënda

Student që
ndjekin lëndën

Pedagogu

Studentët që
kanë plotësuar

Nr

Fizikë 1
Hidrodinamika e Anijes
Sistemet Elektrike të Anijes
Algjebër Gjeometri dhe Probabilitet e
Statistikë
Siguria,Ligjshmëria dhe Mjedisi detar
Anglisht 1
Kimi e Përgjithshme
Mekanikë Fluide
Konstruksione Navale 1
Teknologji e Materialeve
Sistemet Energjitike Detare
Teknologjia e Ndërtimit të Anijeve
Algjebër dhe Gjeometri
Analizë Matematike 1
Bazat e Inxhinierisë Termike
SEMESTRI II

FIZ-E 151
NAV 340
EE 225
MAT 101

11
20
6
10

19
21
8
20

58%
95%
75%
50%

DET 300
ENG-T 131
KIM-E 143
MEK 231
NAV 320
MEK 272
NAV 330
NAV 310
MAT 201
MAT-E 154
MEK 250

20
10
11
6
20
6
20
20
6
10
6

22
18
18
9
21
8
21
21
7
17
9

91%
56%
61%
67%
95%
75%
95%
95%
86%
59%
67%

Anglisht 2

ENG-E 132

9

11

82%

SEMESTRI I
1
2
3
4

Agron Likaj
Blenard Xhaferaj
Eduart Serdari
Elmira Kushta

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ermal Xhelilaj
Evisa Çela
Flora Qarri
Kristofor Lapa
Luljeta Gusha
Luljeta Gusha
Miranda Vidhaj
Miranda Vidhaj
Orgest Zaka
Orgeta Gjermeni
Pellumb Cacaj

1

Adriatik Malaj

39

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së
studentëve në çdo lëndëi.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Astrit Denaj
Astrit Halili
Astrit Halili
Blenard Xhaferaj
Emi Malaj
Kristofor Lapa
Luljeta Gusha
Luljeta Gusha
Miranda Vidhaj
Miranda Vidhaj

Fizike 2
Impiantet e Lëvizjes së Anijes
Motorat Diesel Detar
Projektim Anije
Hyrje në Ekonomi
Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes
Mekanikë Inxhinierike
Mekanika e Materialeve
Praktikë Profesionale
Shfrytëzim, Mirëmbajtje dhe Riparim
Anije
12 Miranda Vidhaj
Sistemet dhe Mekanizmat në Anije
13 Orgeta Gjermeni
Analizë Matematike 2
14 Oriana Halla
Vizatim Inxhinierik + CAD
15 Pellumb Cacaj
Motorat me Djegie të Brendshme
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

FIZ-E 152
NAV 335
NAV 356
NAV 370
ECN 281
NAV 210
MEK 122
MEK 261
NAV 390
NAV 380

13
24
24
24
4
4
9
4
24
24

16
24
24
24
5
5
11
4
24
24

81%
100%
100%
100%
80%
80%
82%
100%
100%
100%

NAV 250
MAT-E 155
MEK 108
MEK 256

5
10
9
4

7
71%
13 77%
11 82%
5
80%
75%
88%
81%40

Tabela 8: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Inxhineri Navale”

8.2 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, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë
përgjigjur.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
40

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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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 Bachelor në Inxhinieri Navale është si
vijon: për 69.4% të studentëve shumë e mirë, për 24.4% e mirë, për 1.7% mesatare, për
2.6% e keqe, si dhe për 1.9% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar
prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i
mëposhtëm:
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Grafiku 85: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 70.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 23.7% e cilësonin si të mirë,
për 0.6% vlerësimi ishtë mesatar, për 3.1% i keq si dhe për 0.6% të studentëve shumë i
keq. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 86: 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: 69.4% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 26% e cilësonin si të mirë, 1.3% e studentëve e
cilësonin mesatare, për 2.4% ishte i keq si dhe për 0.9% shumë i keqe. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 87: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II.
Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 62.7% e studentëve ishin totalisht
dakort, 28.9% ishin dakort, 2.4% nuk ishin dakort, 3.6% nuk ishin aspak dakort, si dhe
2.2% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,41 të shpërndara sipas grafikut që vijon:

41

Marzhi I gabimit: 0.002
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Grafiku 88: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 60.6% e studentëve ishin
totalisht dakort, 29.3% e studentëve ishin dakort, 5.3% e studentëve nuk ishin dakort, 2.9%
nuk ishin aspak dakort si dhe 1.9% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të dhënat
e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 89: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 64.1% e studentëve ishin totalisht
dakort, 27.3% ishin dakort, 3.5% s’janë dakort, 3.2% e studentëve nuk ishin aspak dakort
si dhe 1.9% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 90: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 37.8% e studentëve ishin
totalisht dakort, 27.2% ishin dakort, 14.6% nuk ishin dakort me qëndrimin, 10.9% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 9.5% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 91: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?
Tabela 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 55.5%
e studentëve ishin totalisht dakort, 34.2% ishin dakort, 3.7% nuk ishin dakort, 3.9% nuk
ishin aspak dakort si dhe 2.7% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 92: 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”, 40.1%
e studentëve ishin totalisht dakort, 30.8% ishin dakort, 11.7% nuk ishin dakort, 7.2% nuk
ishin aspak dakort si dhe 10.2% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
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Grafiku 93: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.”

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të
sudentëve ishte si më poshtë vijon: 62.5% ishin totalisht dakort, 27.8% ishin dakort, 4.5%
nuk ishin dakort, 3.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 94: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Navale është si
më poshtë vijon: 49.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.9% ishin dakort, 4.2% nuk
ishin dakort, 4.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 7.4% e cilësonin të
parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:
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Grafiku 95: 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: 52.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 33% ishin dakort, 6.7% nuk ishin dakort,
4% nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 96: 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: 56.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 31.5%
ishin dakort, 4.4% nuk ishin dakort, 4.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.5% e studentëve
nuk e cilësonin si të rëndësishme42. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 97: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Navale është si më poshtë vijon:
30.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.8% ishin dakort, 13.7% nuk ishin dakort,
20.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 14.1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm43.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

42
43

Marzhi I gabimit:0.001
Marzhi I gabimit:0.001
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Grafiku 98: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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9. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë

Nr

Pedagogu

Lënda

Kodi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arben Baushi
Artion Kashuri
Artion Kashuri
Elda Lamce
Elda Lamce
Llambrini Sota
Miftar Ramosaço
Ndriçim Sadikaj
Orgest Zaka
Orgeta Gjermeni

SEMESTRI I
Hyrje në Teorinë e Numrave
Ekuacione Diferenciale 2
Kalkulus 3
Analizë Reale 1
Kombinatorikë
Gjeometri
Probabilitet dhe Statistikë
Teori Kodesh
Algjeber Abstrakte 2
Matematikë Diskrete
SEMESTRI II

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Anila Duka
Anila Duka
Arben Baushi
Artion Kashuri
Astrit Denaj
Miftar Ramosaço
Ndriçim Sadikaj
Ndriçim Sadikaj
Rozana Liko

Analizë Komplekse
Analizë Numerike
Topologji
Ekuacione Diferenciale 1
Fizikë 2
Algjeber Lineare
Algjebër Abstrakte 3
Algjebër Abstrakte 1
Analizë Reale 2

44

MAT 387
MAT 375
MAT 254
MAT 250
MAT 340
MAT 170
MAT 226
MAT 390
MAT 370
MAT 263
MAT 330
MAT 361
MAT 290
MAT 285
FIZ 152
MAT 175
MAT 371
MAT 270
MAT 251

Studentët që
kanë
plotësuar
Student që
ndjekin
Përqindja
e
lëndën
pjesëmarrjes

9.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Matematikë në Fakultetin e Shkencave Teknike 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 97% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive44. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

15
16
16
16
16
1
15
16
17
14

15
16
16
16
16
2
15
16
17
14

100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%

17
19
11
11
1
1
17
11
11

18
19
11
11
1
1
18
11
11

94%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
100%

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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10

Veledin Çako

Fizikë 2
FIZ 152
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

1

1 100%
95%
99%
97%45

Tabela 10: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit :Bachelor në Matematikë

9.2 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, 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 Bachelor në Matematikë është si vijon: për
72.2% të studentëve shumë e mirë, për 23.1% e mirë, për 3.2% mesatare, 0.8% e keqe si
dhe për 0.8% shumë e keqe.46Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares
aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:

45

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).
46
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Grafiku 99: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 72.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22.4% e cilësonin si të mirë,
për 3.7% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.3% i keq si dhe për 0.6% shumë e keqe. Për më
tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 100: 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: 68.8% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 26.4% e cilësonin si të mirë, 3.8% e studentëve e
cilësonin mesatare, 0.6% e studentëve e cilësonin si të keqe si dhe 0.5% shumë të keqe.47
Për më tepër grafiku:

47
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Grafiku 101: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 58.4% e studentëve ishin totalisht
dakort, 34.8% ishin dakort, 5% nuk ishin dakort, 1.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.6%
e studentëve nuk ishin aspak dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 102: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 55% e studentëve ishin
totalisht dakort, 38.8% e studentëve ishin dakort, 4.3% e studentëve nuk ishin dakort, 1.5%
nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e vlerësonin të parëndësishëm qëndrimin. Të dhënat e
mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 103: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 55.1% e studentëve ishin totalisht
dakort, 37% ishin dakort, 6.5% s’janë dakort, 0.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort si
dhe 0.6% e studentëve e cilësonin të parëndësishme.Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 104: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 14.9% e studentëve ishin
totalisht dakort, 37.5% ishin dakort, 39.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 45.8% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.1% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 105: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 46% e
studentëve ishin totalisht dakort, 44.6% ishin dakort, 4.8% nuk ishin dakort, 2.5% nuk ishin
aspak dakort si dhe 2% e cilësonin të parëndësishëm48. Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
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Grafiku 106: 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”, 23% e
studentëve ishin totalisht dakort, 38.6% ishin dakort, 30.4% nuk ishin dakort, 4% nuk ishin
aspak dakort si dhe 3.9% e cilësonin të parëndësishëm49. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:

48
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Grafiku 107: 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: 59% ishin totalisht dakort, 35.6% ishin dakort, 2.3%
nuk ishin dakort, 1.6% nuk ishin aspak dakort po ashtu 1.6% e studentëve e cilëosnin të
parëndësishëm qëndrimin50. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 108: 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: 37.9% e studentëve ishin totalisht
dakort, 43.4% ishin dakort, 12.5% nuk ishin dakort, 2.2% e studentëve nuk ishin aspak
dakort si dhe 4% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut
të mëposhtëm:
50
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Grafiku 109: 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: 31.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 54.2% ishin dakort, 9.2% nuk ishin dakort
3.1% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm51.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 110: 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: 55.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 36.5%
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ishin dakort, 4.9% nuk ishin dakort, 1.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.2% e studentëve
nuk e cilësonin si të rëndësishme52. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 111: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Matematikë është si më poshtë vijon:
10.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.8% ishin dakort, 38.4% nuk ishin dakort,
32.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 7% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 112: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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10. Programi i Studimit Bachelor në Navigacion
10.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Navigacion në Fakultetin e Shkencave Teknike 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 85% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive53. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

Agron Duka
Agron Duka
Emili Çaçi
Erald Aliko
Ermal Xhelilaj
Flora Qarri
Gjergji Toskaj
Gjergji Toskaj
Irena Skendo
Irena Skendo
Rozana Liko
Shkelqim Sinanaj

13
14
15

Suard Alizoti
Suard Alizoti
Suard Alizoti

1
2
3

Agron Begotaraj
Agron Duka
Blenard Xhaferaj
53

Kodi

SEMESTRI I
Lundrim Bregdetar
Navigacion Elektronikë
Fizikë1
Praktikë në simulatore 2
Standartet e Sigurisë Detare
Kimi e Përgjithshme
Astronomia Detare
Bazat e njohjes së Anijes
Anglisht 1
Anglishte Detare 2
Analizë Matematikë 1
Teoria dhe Teknika e Transportit
Detar 1
Meteorologji dhe Oqeanografi
Radiokomunik Detar
Histori e Artit Detar
SEMESTRI II
Fizikë 2
Hartografi Lundrimore
Teori Anije

DET 213
DET 311
FIZ-E 151
DET 315
DET 211
KIM-E 143
DET 312
DET 215
ENG-T 131
ENG-E 216
MAT-E 154
DET 313

12
17
10
17
12
10
17
12
11
12
10
17

13
21
19
21
13
18
21
14
18
13
18
21

92%
81%
53%
81%
92%
56%
81%
86%
61%
92%
56%
81%

DET 212
DET 314
DET 132

12
17
10

13
21
19

92%
81%
53%

FIZ-E 152
DET 121
NAV 223

12
9
13

13
10
13

92%
90%
100%

Përqindja e
pjesëmarrjes

Student që
ndjekin lëndën

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lënda

Studentët që
kanë plotësuar

Nr Pedagogu

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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4
5
6
7

Erald Aliko
Erald Aliko
Ermal Xhelilaj
Gjergji Toskaj

Menaxhim Anije
DET 321
Praktikë në Simulatore 1
DET 224
E Drejta Detare
DET 322
Elektronika dhe Aparaturat
DET 223
Navigacionale
Gjergji Toskaj
Drejtim Anije
DET 221
Irena Skendo
Anglishte Detare 1
ENG-E 132
Roneda Muço
Teknologji Informacioni dhe
CS-E 130
Komunikimi
Shkelqim Sinanaj
Teoria dhe teknika e Transportit
DET 323
Detar 2
Suard Alizoti
Praktikë Lundrimore
DET 325
Suard Alizoti
Operacionet e Emergjencës ne
DET 222
Anije
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

8
9
10
11
12
13

21
13
21
13

22
13
22
13

95%
100%
95%
100%

13
10
10

13
11
11

100%
91%
91%

21

22

95%

21
13

22
13

95%
100%
76%
96%
85%54

Tabela 11: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Navigacion”

10.2 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, 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

54

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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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 Bachelor në Navigacion është si vijon: për
81% të studentëve shumë e mirë, për 11.7% e mirë, për 2.6% mesatare, për 1.5% e keqe
si dhe për 3.2% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares
aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 113: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 81.3% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 12.6% e cilësonin si të mirë,
për 2.4% vlerësimi ishtë mesatar, për 1.6% e keqe si dhe për 0.5% i keq. Për më tepër
grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 114: 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: 79.4% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.9% e cilësonin si të mirë, 2.8% e studentëve e
cilësonin mesatare, për 1.9% të studentëve ishte e keqe si dhe për 2% shumë e keqe. Për
më tepër grafiku:
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Grafiku 115: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 70.6% e studentëve ishin totalisht
dakort, 22% ishin dakort, 3.6% nuk ishin dakort, 1.4% nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.4%
e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 116: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 70.7% e studentëve ishin
totalisht dakort, 21.2% e studentëve ishin dakort, 3.7% e studentëve nuk ishin dakort, 1.4%
nuk ishin aspak dakort si dhe 2.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme.55 Të
dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
55

Marzhi I gabimit: 0.006

Faqe 82 nga 240

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL

100%
70.7%

80%
60%
40%

21.2%

20%

3.7%

2.4%

1.4%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 117: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 72.8% e studentëve ishin totalisht
dakort, 19.4% ishin dakort, 4.1% s’janë dakort, 1.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort
si dhe 2.4% e cilësonin të parëndësishëm56. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 118: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 35.3% e studentëve ishin
totalisht dakort, 23.2% ishin dakort, 20.4% nuk ishin dakort me qëndrimin, 15.7% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 5.4% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

56
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Grafiku 119: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 69% e
studentëve ishin totalisht dakort, 23.7% ishin dakort, 3.2% nuk ishin dakort, 1.5% nuk ishin
aspak dakort si dhe 2.6% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
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Grafiku 120: 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”, 45.5%
e studentëve ishin totalisht dakort, 22% ishin dakort, 15.5% nuk ishin dakort, 10.5% nuk
ishin aspak dakort si dhe 6.2% e cilësonin të parëndësishëm.57 Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:

57
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Grafiku 121: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.”

7. Me qëndrimin : “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, mesatarja e përgjigjeve të
sudentëve ishte si më poshtë vijon: 74.5% ishin totalisht dakort, 17.7% ishin dakort, 3.7%
nuk ishin dakort, 1.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.4% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm58. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 122: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”

8. Mbi qëndrimin : “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, mesatarja aritmetike e
përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Bachelor në Navigacion është si më
poshtë vijon: 63% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.6% ishin dakort, 6.2% nuk ishin
dakort, 1.5% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 3.4% e cilësonin të
parëndësishëm59. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:

58
59
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Grafiku 123: 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: 66.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.6% ishin dakort, 4.2% nuk ishin dakort,
1.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.3% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm60.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 124: 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: 66.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.4%
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ishin dakort, 3.2% nuk ishin dakort, si 1.5% nuk ishin dakort si dhe 2.7% e studentëve nuk
e cilësonin si të rëndësishme61. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 125: 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 Navigacion është si më poshtë vijon:
33.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 13% ishin dakort, 21.4% nuk ishin dakort, 24%
nuk ishin aspak dakort si dhe 7.8% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm62.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 126: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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11.Programi i Studimit Bachelor Në Shkenca Kompjuterike
11.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike në Fakultetin e Shkencave
Teknike 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 93% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive63. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e
studentëve pjesëmarrës në pyetësor.

Përqindja e
pjesëmarrjes

Kodi
Student që
ndjekin lëndën

Lënda

Studentët që
kanë plotësuar

Nr Pedagogu

Anglisht 1
Baza te Dhënash
Programim ËEB
Kalkulus 1
Strukturë të dhënash dhe Algoritmike

ENGT 131
CS 345
CS 251
MAT 154
CS 240

16
34
17
16
16

19
36
19
19
18

84%
94%
89%
84%
89%

6
7
8
9
10
11
12

Adriatik Malaj
Alketa Hyso
Alma Bregaj
Anila Duka
Dezdemona
Gjylapi
Fjoralba Sota
Medrit Mustafaraj
Miftar Ramosaço
Nirida Pashaj
Romina Agaci
Roneda Muço
Valbona Tahiri

Hyrje ne programim
Teknologjia dhe Multimedia Interaktive
Probabilitet dhe statistikë
Inxhinieri Softëare-i
Programim ne C++
Hyrje në Inteligjencën Artificiale
Fizikë 1
SEMESTRI II

CS 131
CS 322
MAT 226
CS 378
CS 231
CS 370
FIZ 151

16
33
19
34
16
33
16

19
35
20
35
18
36
20

84%
94%
95%
97%
89%
92%
80%

1
2
3
4
5
6

Alma Bregaj
Besnik Mehmetaj
Denis Sinanaj
Eljona Proko
Eljona Zanaj
Elmira Kushta

Hyrje ne Rrjetat Kompjuterike
Siguria e Sistemeve Kompjuterike
Kompilatoret
Programim ne JAVA
Sistemet Elektronike dhe rrjetat logjike
Kalkulus 2

16
29
29
16
16
15

16
30
30
16
16
16

100%
97%
97%
100%
100%
94%

SEMESTRI I
1
2
3
4
5

63

CS 247
CS 346
CS 349
CS 232
CS 160
MAT 155

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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7
8
9
10
11

Fjoralba Sota
Arkitekture Kompjuteri
CS 348
Medrit Mustafaraj Sisteme Operative
CS 250
Miftar Ramosaço
Algjebër Lineare
MAT 175
Roneda Muço
Projektimi dhe Analiza e Algoritmave
CS 261
Veledin Çako
Fizikë 2
FIZ 152
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

29
15
14
16
16

30
15
16
16
18

97%
100%
88%
100%
89%
89%
96%
9364

Tabela 12: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Shkenca
Kompjuterike”

11.2 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, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë
përgjigjur.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e
shprehur në përqindje).
I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:
1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë
plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike është si
vijon: për 75.8% të studentëve shumë e mirë, për 17.3% e mirë, për 5.3% mesatare për
0.8% e keqe po ashtu edhe për 0.8% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë
gjeneruar prej mesatares aritmetike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i
mëposhtëm:
64

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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Grafiku 127: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 76.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.3% e cilësonin si të mirë,
për 14% vlerësimi ishtë mesatar, për 1.3% i keq si dhe për 0.6% shumë i keq. Për më tepër
grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 128: 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: 74.4% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.4% e cilësonin si të mirë, 5.7% e studentëve e
cilësonin mesatare, 0.9 të keq si dhe për 0.5% shumë i keq. 65 Për më tepër grafiku:

65
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Grafiku 129: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 69% e studentëve ishin totalisht
dakort, 23.4% ishin dakort, 5.2% nuk ishin dakort, 1.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.3%
e cilësonin të parëndësishme66, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 130: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 68.1% e studentëve ishin
totalisht dakort, 24.7% e studentëve ishin dakort, 4.3% e studentëve nuk ishin dakort 1.6%
nuk ishin aspak dakort si dhe për 1.3% ishte i parëndësishëm. Të dhënat e mësipërme janë
të shpërndara sipas grafikut që vijon:

66

Marzhi i gabimit: 0.001
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Grafiku 131: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 70.5% e studentëve ishin totalisht
dakort, 22.9% ishin dakort, 3.9% s’janë dakort, 1.5% e studentëve nuk ishin aspak dakort
si dhe për 1.3% të studentëve qëndrimi ishte i parëndësishëm.67 Të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
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Grafiku 132: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 45 % e studentëve ishin
totalisht dakort, 21.7% ishin dakort, 21.5% nuk ishin dakort me qëndrimin, 9% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.7% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit68. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

67
68

Marzhi i gabimit: 0.001
Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 133: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 64.8%
e studentëve ishin totalisht dakort, 21.9% ishin dakort, 7% nuk ishin dakort, 2.3% nuk ishin
aspak dakort sid he 4.1% e clilësonin të parëndësishëm qëndrimin69. Përgjigjet janë të
shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 134: 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”, 50.6% e
studentëve ishin totalisht dakort, 19.3% ishin dakort, 19% nuk ishin dakort, 6.9% nuk ishin
aspak dakort si dhe 4.1% e cilësonin të parëndësishëm70. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:

69

70

Marzhi igabimit 0.001

Marzhi I gabimit:0.001
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Grafiku 135: 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: 72.3% ishin totalisht dakort, 22% ishin dakort, 3% nuk ishin dakort,
1.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.3% e cilësonin të parëndësishëm.71 Me paraqitje grafike
si më poshtë vijon:
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Grafiku 136: 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: 62.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.6% ishin
dakort, 6.9% nuk ishin dakort, 2.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 5.3% e
studentëve e cilësonin të parëndësishëm72. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të
mëposhtëm:

71
72

Marzhi I gabimit: 0.002
Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 137: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të
papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si më poshtë vijon:
57% e studentëve ishin totalisht dakort, 28.8% ishin dakort, 7.4% nuk ishin dakort, 2.5% nuk
ishin aspak dakort, si dhe 4.3% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë
të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 138: 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: 67.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.1% ishin
dakort, 4.7% nuk ishin dakort, 2% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.4% e studentëve nuk e
cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 139: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve
është si më poshtë vijon: 35% e studentëve ishin totalisht dakort, 14.5% ishin dakort, 18.7%
nuk ishin dakort, 27% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.9% e studentëve nuk e cilësonin si të
rëndësishëm73. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 140: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”

73

Marzhi I gabimit: 0.001
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12. Programi i Studimit Bachelor në Teknologji Informacioni
12.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e studimit Bachelor në Teknologji Informacioni në Fakultetin e Shkencave
Teknike 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 85% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive74. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e
studentëve pjesëmarrës në pyetësor.
Kodi
Përqindja e
pjesëmarrjes

Lënda

Student që
ndjekin lëndën

Pedagogu

Studentët që
kanë plotësuar

Nr

ENGT 131
EGR 241
CS 345
MAT 154
CS 240

16
9
15
15
9

19
11
19
18
10

84%
82%
79%
83%
90%

CS 246
CS 131
CS 322

10
15
15

12
19
18

83%
79%
83%

MAT 226
CS 337
CS 370
FIZ 151

9
15
15
16

10
19
19
21

90%
79%
79%
76%

CS 351
EE 246
CS 160

13
12
14

15
14
15

87%
86%
93%

MAT 155

14

16

88%

SEMESTRI I
1
2
3
4
5

Adriatik Malaj
Alba Qirjako
Alketa Hyso
Anila Duka
Dezdemona Gjylapi

6
7
8

Fjoralba Sota
Fjoralba Sota
Medrit Mustafaraj

9
10
11
12

Miftar Ramosaço
Nirida Pashaj
Roneda Muço
Valbona Tahiri

1
2
3

Denis Sinanaj
Eduart Serdari
Eljona Zanaj

4

Elmira Kushta
74

Anglisht 1
Bazat e Elektroteknikës
Baza të Dhënash
Kalkulus 1
Strukture të Dhënash dhe
Algoritmike
Telekomunikacion
Hyrjë në Programim
Teknologjia dhe Multimedia
Interaktive
Probabilitet dhe statistike
Projektimi i Softëare-ve
Hyrje në Inteligjencën Artificiale
Fizikë 1
SEMESTRI II
Aplikacione ËEB
Bazat e Sistemeve te Kontrollit
Sistemet Elektronike dhe Rrjetat
Logjike
Kalkulus 2

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
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5
6

Fjoralba Sota
Jonida Çarka

7
8
9
10
11

Arkitekturë Kompjuteri
CS 348
Sisteme të Menaxhimit të
CS 344
Informacionit
Medrit Mustafaraj
Sisteme Operative
CS 250
Miftar Ramosaço
Algjeber Lineare
MAT 175
Miranda Halili
Sisteme dhe Sinjale
EE 240
Romina Agaci
Programim në JAVA dhe Ndërfaqe
CS 234
Përdoruesi
Veledin Çako
Fizikë 2
FIZ 152
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. II
Totali

13
13

15
16

87%
81%

12
15
13
12

13
16
14
15

92%
94%
93%
80%

16

18

89%
82%
88%
85%75

Tabela 13: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit “Bachelor në Teknologji
Informacioni”

12.2 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, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë
përgjigjur.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e
shprehur në përqindje).
I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:
1. Përmbajtjes së Leksionit, Mesatarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve që kanë
plotësuar pyetësorin për programin e studimit Bachelor në Teknologji Infromacioni është
si vijon: për 74.6% të studentëve shumë e mirë, për 20.9% e mirë, për 3.8% mesatare, për
75

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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0.3% e keqe, si dhe për 0.4% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar
prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i
mëposhtëm:
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Grafiku 141: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?
Tabela 14: Vlerësimi i përmbajtes së lëndës

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 75.4% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.9% e cilësonin si të mirë,
për 3.5% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.9% i keq si dhe për 0.6 % të studentëve shumë i
keq. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
100%

75.4%

80%
60%
40%

19.9%
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Grafiku 142: 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: 73.7% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.2% e cilësonin si të mirë, 6.5% e studentëve e
cilësonin mesatare, 0.3% të keqe si dhe për 0.3% shumë e keqe. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 143: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 65.5% e studentëve ishin totalisht
dakort, 28.5% ishin dakort, 3.8% nuk ishin dakort, 1% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.2%
e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 144: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 60.6% e studentëve ishin
totalisht dakort, 30.6% e studentëve ishin dakort, 6.4% e studentëve nuk ishin dakort, 1.3%
nuk ishin aspak dakort si dhe 1.2% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme76. Të
dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

76

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 145: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 66.3% e studentëve ishin totalisht
dakort, 25.1% ishin dakort, 6.8% s’janë dakort, 0.6% e studentëve nuk ishin aspak dakort,
si dhe për 1.2% të studentëve qëndrimi ishte i parëndësishëm.77 Të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
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Grafiku 146: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 37.1% e studentëve ishin
totalisht dakort, 27.8% ishin dakort, 18.6% nuk ishin dakort me qëndrimin, 10.3% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 6.2% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:

77

Marzhi i gabimit: 0.015
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Grafiku 147: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 60.3%
e studentëve ishin totalisht dakort, 24.6% ishin dakort, 8.2% nuk ishin dakort, 1.6% nuk
ishin aspak dakort si dhe 5.3% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
100%
80%

60.3%

60%
40%
24.6%

20%

8.2%

1.6%

5.3%

0%

Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 148: 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”, 37.8%
e studentëve ishin totalisht dakort, 28.6% ishin dakort, 17.7% nuk ishin dakort, 5.7% nuk
ishin aspak dakort si dhe 10.3% e cilësonin të parëndësishëm78. Të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
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Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 149: 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, 24.2% ishin dakort, 5.8%
nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.2% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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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 është si më poshtë vijon: 57.1% e studentëve ishin totalisht
dakort, 25.4% ishin dakort, 8.9% nuk ishin dakort, 3.6% e studentëve nuk ishin aspak
dakort si dhe 5% e cilësonin të parëndësishëm79. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut
të mëposhtëm:

79
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Grafiku 151: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si më poshtë
vijon: 57.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.22% ishin dakort, 13.7% nuk ishin
dakort, 1.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.5% e studentëve nuk e cilësonin si të
rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 152: 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: 64.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.3%
ishin dakort, 4.1% nuk ishin dakort, 2.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.8% e studentëve
nuk e cilësonin si të rëndësishme80. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

80

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 153: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?

11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të
studentëve në programin e studimit Bachelor në Teknologji Informacioni është si më
poshtë vijon: 10.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.8% ishin dakort, 38.4% nuk
ishin dakort, 32.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 7% e studentëve nuk e cilësonin si të
rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 154: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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13. Programi i Studimit Master Profesional në "Mësuesi AM në Biologji, me
Profil Minor në Kimi"

Nr

Pedagogu

1
2
3
4
5
6
7

Ina Nasto
Ina Nasto
Irena Alimerko
Eljona Zanaj
Denada Sota
Denada Sota
Aranit Gjipali

8
9
10
11
12
13
14

Lënda

Ekologji dhe Shkenca Mjedisi
Ekologji dhe Shkenca Mjedisi
Bazat Psikologjike të Edukimit
Teknologji në Mësimdhënie
Kërkim Shkencor
Praktikë Mësimore
Bazat Pedagogjike të Edukimit
Edukim Shëndetësor dhe Aftësimi për
Aurora Bakaj
jetën
Anila Hima
Anglisht në Mësimdhënie
Anila Paparisto
Metodika e Mësimdhënies në Biologji
Mekanizmat e Evolucionit dhe
Blerta Laze
Trashëgimisë
Hajdar Kiçaj
Modul 2: Teknikat e Studimit në Zoologji
Lulezim Shuka
Modul 1: Teknikat e Studimit të Bimëve
Matilda Shehu
Modul 3: Projektet në Biologji
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

Kodi

Studentët
që kanë
Student që
plotësuar
ndjekin
Përqindja e
lëndën
pjesëmarrj
es

13.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e Master Profesional në "Mësuesi AM në Biologji, me profil minor në Kimi" 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 95% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive81. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

BIO 468
BIO 468
PSI 450
CS 421
BIO 470
BIO 490
EDU 440

15
1
15
14
28
27
15

16
082
16
15
30
30
16

94%
100%
94%
93%
93%
90%
94%

BIO 430
ENG 470
BIO 476

15
14
14

16
14
15

94%
100%
93%

BIO 481
BIO 462
BIO 460
BIO 450

14
14
14
14

14
15
15
15
95%

100%
93%
93%
93%

Tabela 15: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në "Mësuesi AM në
Biologji, me profil minor në Kimi"

81 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.
82
Për shkak të disa procedurave të realizuara prej sekretarive përkatëse, numri I studentëve të rregjitruar në sistem është 0, ndërkohë që janë
plotësuar pyetësor për student. Për arsye studimi, pjesëmarrja e studentëve do të përllogaritet 100%.
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13.2 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, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë
përgjigjur.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e
shprehur në përqindje).
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 "Mësuesi AM në
Biologji, me profil minor në Kimi" është si vijon: për 73.3% të studentëve shumë e mirë,
për 22.4% e mirë, për 3.4% mesatare si dhe për 0.95% e keqe. Të dhënat e mësipërme janë
gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i
mëposhtëm:
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Grafiku 155: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 65.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 27.4% e cilësonin si të mirë,
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për 3.3% vlerësimi ishtë mesatar, 2.4% i keq, si dhe për 1.5% shumë i keq. Për më tepër
grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 156: 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: 69.3% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 25.61% e cilësonin si të mirë, 4.1% e studentëve e
cilësonin mesatare si dhr per 1% ishte i keq. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 157: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 63.3% e studentëve ishin totalisht
dakort, 30% ishin dakort, 3.3% nuk ishin dakort,1.2% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.9%
e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 158: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 59.1% e studentëve ishin
totalisht dakort, 35.0% e studentëve ishin dakort, 3.5% e studentëve nuk ishin dakort, 1.5%
nuk ishin aspak dakort, si dhe 1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm. Të dhënat
e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 159: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 61.6% e studentëve ishin totalisht
dakort, 31.1% ishin dakort, 3.2% s’janë dakort, 2.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort
si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 160: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 21.4% e studentëve ishin
totalisht dakort, 30.9% ishin dakort, 29.2% nuk ishin dakort me qëndrimin, 16.3% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.2% e cilësonin të parëndësishëme vështirësinë
e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 161: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 23.7%
e studentëve ishin totalisht dakort, 38.6% ishin dakort, 24.6% nuk ishin dakort, 11.3% nuk
ishin aspak dakort si dhe 1.9% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 162: 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”, 23.7%
e studentëve ishin totalisht dakort, 38.6% ishin dakort, 24.6% nuk ishin dakort, 11.3% nuk
ishin aspak dakort si dhe 1.9% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
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Grafiku 163: 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
studentëve ishte si më poshtë vijon: 60.9% ishin totalisht dakort, 32.1% ishin dakort, 3.7%
nuk ishin dakort, 1.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm83. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:

83

Marzhi I gabimit: 0.002
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Grafiku 164: 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 "Mësuesi AM në
Biologji, me profil minor në Kimi" është si më poshtë vijon: 41.87% e studentëve ishin
totalisht dakort, 50.77% ishin dakort, 3.21% nuk ishin dakort, 2.45% e studentëve nuk ishin
aspak dakort si dhe 1.69% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut të mëposhtëm:
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Grafiku 165: 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: 42.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 43.5% ishin dakort, 6.5% nuk ishin dakort,
3.3% nuk ishin aspak dakort, si dhe 4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm10.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 166: 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: 54.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 39.2%
ishin dakort, 2.2% nuk ishin dakort, 2.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.9% e studentëve
e cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 167: 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 "Mësuesi AM në Biologji, me
profil minor në Kimi" është si më poshtë vijon: 15.07% e studentëve ishin totalisht dakort,
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17.19% ishin dakort, 31.68% nuk ishin dakort, 31.91% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.14%
e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 168: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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14.Programi i Studimit Master Profesional: Mësimdhënie Në Kimi Për

Arsimin e Mesëm të Ulët
Gjatë viti akademik 2018-2019 programin e studimit Master Profesional Mësimdhënie në Kimi
për Arsimin e Mesëm të Ulët referuar të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS janë realizuar
tre lëndë specifikisht: “Gjuhë Angleze Specifike”- ENG 420 me pedagogë Ledina Merkaj; “
Kërkimi shkencor në Edukim”- EDU 570 si dhe “ Praktikat Mësimore”- KIM 590 me pedagoge
Flora Qarri, kun ë të treja lëndë ka 12 studentë të rregjistruar në system dhe kanë plotësuar pyetësor
respektivisht 3, 4, 3 studentë.
Marrë në konsideratë numrin shumë të ulët të studentëve si dhe qëllimim e këtij raporti si një
instrument për të vlerësuar programin e studimit nëprmjet pyetësorit të studentëve u gjykua si e
përshtatshme të mos realizohet analiza e të dhenave për këtë program studimi. Bashkëilidhur
gjenden pyetësorët përkatës si dhe databaza e gjeneruar prej UVMS-së.
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15. Programi i Studimit Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm
në Lëndën Informatikë
15.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e Master Profesional në Mësuesi pë Arsimin e Mesëm në Lëndën Informatikë 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 90% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive84. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

Patricia Mezani
Nirida Pashaj
Irena Alimerko
Eljona Proko
Enkelejda Billa
Alma Bregaj
Aranit Gjipali

8
9
10
11
12

Kodi

Ceshtje Speciale ne Shkencat
Kompjutacionale
Përdorimi i Teknologjisë në Edukim
Bazat Psikologjike të Edukimit
Zhvillim dhe Programim Ëeb
Bazat Kulturore të Edukimit
Praktikë në Mësimdhëni
Bazat Pedagogjike të Edukimit
Metoda për Zgjidhjen e Problemeve
Dezdemona Gjylapi Shkencore
Didaktika e Informatikës dhe
Dezdemona Gjylapi Programacionit
Erjona Dervishaliaj Kërkimi në Edukim
Patricia Mezani
Didaktika e Informatikës
Nirida Pashaj
Multimedia në Edukim
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

Përqindja e
pjesëmarrjes

1
2
3
4
5
6
7

Lënda

Student që
ndjekin lëndën

Pedagogu

Studentët që
kanë plotësuar

Nr

CN 409
CS 412/A
PSIT 450
CS 453
EDUT 441
CS 490
EDUT 440

10
16
16
15
9
10
16

11
21
21
20
10
11
21

91%
76%
76%
75%
90%
91%
76%

CS 408

14

14

100%

CS 423
EDU 460
CS 421
CS 412/B

15
3
15
15

15
3
15
15
90%

100%
100%
100%
100%

Tabela 16: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në Mësuesi
pë Arsimin e Mesëm në Lëndën Informatikë

84

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së
studentëve në çdo lëndëi.
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15.2 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, 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 Mësuesi pë Arsimin
e Mesëm në Lëndën Informatikë është si vijon: për 89.9% të studentëve shumë e mirë, për
7.5% e mirë, për 1.6% mesatare si dhe për 1% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme
janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për çdo pedagogë. Për më tepër
grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 169: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?
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2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 90.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 6.4% e cilësonin si të mirë,
për 1.6% vlerësimi ishtë mesatar, 0.5% i keq, si dhe për 1% e cilësonin si shumë të keq.
Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 170: 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: 84.6% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 11.21% e cilësonin si të mirë, 2.1% e studentëve e
cilësonin mesatare, 1% ishte i keq, si dhe për 1.6% e cilësonin si shumë të keq . Për më
tepër grafiku:
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Grafiku 171: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?
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II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 85.1% e studentëve ishin totalisht
dakort, 8% ishin dakort, 2.1% nuk ishin dakort, 3.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.1%
e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 172: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 84.5% e studentëve ishin
totalisht dakort, 8.6% e studentëve ishin dakort, 2.1% e studentëve nuk ishin dakort 3.7%
nuk ishin aspak dakort, si dhe 1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm.Të dhënat e
mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 173: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 84.5% e studentëve ishin totalisht
dakort, 8.7% ishin dakort, 1.6% s’janë dakort, 4.2% e studentëve nuk ishin aspak dakort si
dhe 1.1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 174: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 60.3% e studentëve ishin
totalisht dakort, 13.2% ishin dakort, 15.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 6.4% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.2% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 175: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 81.7%
e studentëve ishin totalisht dakort, 12.5% ishin dakort, 1.6% nuk ishin dakort, 3.2% nuk
ishin aspak dakort si dhe 1% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 176: 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”, 62.1%
e studentëve ishin totalisht dakort, 15.8% ishin dakort, 8.9% nuk ishin dakort, 12.1% nuk
ishin aspak dakort si dhe 1.1% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
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Grafiku 177: 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: 86.6% ishin totalisht dakort, 7.7% ishin dakort, 1.1%
nuk ishin dakort, 4.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 178: 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 Mësuesi pë
Arsimin e Mesëm në Lëndën Informatikë është si më poshtë vijon: 82.3% e studentëve
ishin totalisht dakort, 11.9% ishin dakort, 0.6% nuk ishin dakort, 4.7% e studentëve nuk
ishin aspak dakort si dhe 0.5% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut të mëposhtëm:
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Grafiku 179: 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: 83.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 9.5% ishin dakort, 1.7% nuk ishin dakort,
4.2% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 180: 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: 83.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 10.7%
ishin dakort, 0.6% nuk ishin dakort, 4.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve
e cilësonin si të parëndësishme . Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 181: 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 Mësuesi pë Arsimin e Mesëm
në Lëndën Informatikë është si më poshtë vijon: 53.2% e studentëve ishin totalisht dakort,
3.2% ishin dakort, 13.8% nuk ishin dakort, 19.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.3% e
studentëve e cilësonin si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 182: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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16. Programi i Studimit Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm
në Lëndën Matematikë

Nr

Pedagogu

Lënda

Kodi

1
2
3
4

Medrit Mustafaraj
Llambrini Sota
Leonard Bezati
Irena Alimerko

Teknologjia ne mësimdhënien e
Matematikës
Praktikë në Mësimdhënie
Teknika të Zgjidhjes së Problemave
Bazat Psikologjike të Edukimit

5
6
7
8
9
10
11
12

Aranit Gjipali
Bazat Kulturore të Edukimit
Arben Baushi
Historia e Mendimit të Matematikës
Arianit Peci
Metoda Numerike
Artion Kashuri
Analiza 1
Orgeta Gjermeni
Analizë Stokastike
Orgest Zaka
Thellime në Gjeometri Elementare
Orgest Zaka
Algjebra 1
Llambrini Sota
Hyrje në Topologji
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

CS 466
MAT 490
MAT 475
PSIT 450
EDUT
440
MAT 481
MAT 433
MAT 421
MAT 471
MAT 411
MAT 451
MAT 410

Studentët që
kanë
plotësuar
Student që
ndjekin
lëndën
Përqindja e
pjesëmarrjes

16.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndën Matematikë 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 94% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive85. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve
pjesëmarrës në pyetësor.

19
19
19
18

20
19
20
20

95%
100%
95%
90%

18
18
19
18
18
18
18
18

20
20
19
19
19
19
19
19

90%
90%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
94%

Tabela 17: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në Mësuesi për
Arsimin e Mesëm në Lëndën Matematikë

85

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve
në çdo lëndë.
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16.2 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 çdo 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 paraqitur
opinionin e tyre mbi atë se çfarë 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 Mësuesi për Arsimin
e Mesëm në Lëndën Matematikë" është si vijon: për 73.8% të studentëve shumë e mirë,
për 22.2% e mirë, për 3.6% mesatare, si dhe për 0.5% e keqe. Të dhënat e mësipërme janë
gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i
mëposhtëm:
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Grafiku 183: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?
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2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: : 75.59% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 20.76% e cilësonin si të
mirë, 2.73% e studentëve e cilësonin mesatare, 0.46% ishte i keq, si dhe për 0.46% ishte
shumë i keq. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 184: 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: 70.18% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 24.34% e cilësonin si të mirë, 4.09% e studentëve e
cilësonin mesatare, 0.46% ishte i keq, si dhe për 0.93% ishte shumë i keq . Për më tepër
grafiku:
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Grafiku 185: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?
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II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 61.02% e studentëve ishin totalisht
dakort, 31.26% ishin dakort, 4.49% nuk ishin dakort, 1.85% nuk ishin aspak dakort, si dhe
1.39% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm86 të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 186: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 59.7% e studentëve ishin
totalisht dakort, 33% e studentëve ishin dakort, 4% e studentëve nuk ishin dakort, 1.9%
nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.4% e studentëve e cilëson si të parëndësishme. Të dhënat
e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 187: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

86

Marzhi igabimit: 0.001
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3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 62.43% e studentëve ishin totalisht
dakort, 31.21% ishin dakort, 2.71% s’janë dakort, 1.83% e studentëve nuk ishin aspak
dakort si dhe 1.83% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas
grafikut që vijon:
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Grafiku 188: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 45.2% e studentëve ishin
totalisht dakort, 26.8% ishin dakort, 18.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 7.7% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 189: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 61.1%
e studentëve ishin totalisht dakort, 32.1% ishin dakort, 2.7% nuk ishin dakort, 1.9% nuk
ishin aspak dakort si dhe 2% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 190: 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”, 49.2%
e studentëve ishin totalisht dakort, 25.5% ishin dakort, 20.3% nuk ishin dakort, 3.6% nuk
ishin aspak dakort si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm.Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
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Grafiku 191: 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: 68.8% ishin totalisht dakort, 25.7% ishin dakort, 1.8%
nuk ishin dakort, 2.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 192: 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 Mësuesi për
Arsimin e Mesëm në Lëndën Matematikë" është si më poshtë vijon: 60.16% e studentëve
ishin totalisht dakort, 30.26% ishin dakort, 5.46% nuk ishin dakort, 2.73% e studentëve
nuk ishin aspak dakort si dhe 1.39% e cilësonin të parëndësishëm .Përgjigjet janë të
shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:
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Grafiku 193: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”

9. Mbi qëndrimin : “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst” mesatarja aritmetike e përgjigjes së studentëve është si më poshtë
vijon: 61.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.7% ishin dakort, 3.7% nuk ishin dakort,
2.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 194: 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: 60.65% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.70%
ishin dakort, 4.56% nuk ishin dakort, 2.27% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.83% e
studentëve e cilësonin si të parëndësishme87. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 195: 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 Mësuesi për Arsimin e Mesëm
në Lëndën Matematikë" është si më poshtë vijon: 40.57% e studentëve ishin totalisht

87

Marzhi I gabimit: 0.001
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dakort, 9.4% ishin dakort, 25.78% nuk ishin dakort, 17.76% nuk ishin aspak dakort si dhe
6.85% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut:
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Grafiku 196: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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17. Programi i Studimit Master Profesional në Studime të Avancuara Detare
17.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e Master Profesional në Studime të Avancuara Detare gjatë vitit akademik 20182019, 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 84% e
studentëve që kanë ndjekur kurset respektive88. 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
llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës në pyetësor.
Pedagogu

Lënda

Kodi

1
2

Shkëlqim Sinanaj
Pranvera Resulaj

3
4

Kristofor Lapa
Gjergji Toskaj

5
6

Erald Aliko
Ermal Xhelilaj

7
8
9
10

Agron Duka
Erald Aliko
Ermal Xhelilaj
Shkëlqim Sinanaj

Operacione dhe Menaxhim Portual
DET 440
17
Ekonomi e Transportit Detar
DET 430
17
Sistemet Inxhinierike dhe Aplikime
Softëare në Anije
DET 420
17
Praktikë Profesionale
DET 490
2
Rregullat Tregtare të Transportit
Detar
DET 480
8
Siguria e Integruar Detare
DET 410
17
Rregullat Tregtare të Transportit
Detar
DET 480
17
Praktikë Profesionale
DET 490
17
Politika dhe Administrata Detare
DET 460
17
Administrimi i Ndotjeve Detare
DET 450
17
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

Studentët që
kanë
Student që
plotësuar
ndjekin
Përqindja e
lëndën
pjesëmarrjes

Nr

19
19

89%
89%

20
11

85%
18%

11
19

73%
89%

17
17
17
17
84%

100%
100%
100%
100%

Tabela 18: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në Studime
të Avancuara Detare

17.2 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
88

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së
studentëve në çdo lëndë.
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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 Studime të Avancuara
Detare është si vijon: për 86.5% të studentëve shumë e mirë, për 12.9% e mirë si dhe për
0.6% mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të
vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 197: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 82.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 17.9% e cilësonin si të
mirë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 198: 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: 81.4% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17.3% e cilësonin si të mirë, 1.1% e studentëve e
cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 199: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 80.88% e studentëve ishin totalisht
dakort, 18.53% ishin dakort si dhe 0.59% nuk ishin dakort, të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
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Grafiku 200: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht: 79.7% e studentëve ishin
totalisht dakort, 19.7% e studentëve ishin dakort si dhe 0.6% e studentëve nuk ishin dakort.
Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
79.7%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

19.7%
0.6%
Totalisht
Dakort

Dakort

0%

0%

S'jam Dakort S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 201: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 85.3% e studentëve ishin totalisht
dakort, 14.1% ishin dakort, 0.6% s’janë dakort, 0% e studentëve nuk ishin aspak dakort si
dhe 0% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 202: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 66.6% e studentëve ishin
totalisht dakort, 7.6% ishin dakort, 17.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 4.9% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 3% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 203: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 80.6%
e studentëve ishin totalisht dakort, 14.7% ishin dakort, 4.1% nuk ishin dakort si dhe 0.6%
e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 204: 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”, 68.5%
e studentëve ishin totalisht dakort, 11.2% ishin dakort, 11.2% nuk ishin dakort, 1.8% nuk
ishin aspak dakort si dhe 7.4 % e cilësonin të parëndësishëm89. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
89

Marzhi I gabimit : 0.001
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Grafiku 205: 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: 85.9% ishin totalisht dakort, 12.9% ishin dakort si dhe
1.2% e studentëve nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 206: 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 Studime të
Avancuara Detare është si më poshtë vijon: 73.2% e studentëve ishin totalisht dakort,
11.2% ishin dakort, 8.2% nuk ishin dakort, 0.6% e studentëve nuk ishin aspak dakort si
dhe 6.8% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të
mëposhtëm:
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Grafiku 207: 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: 73% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.9% ishin dakort, 5.3% nuk ishin dakort,
7.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.3% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishëm.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 208: 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: 86.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.4%
ishin dakort si dhe 1.2% e studentëve nuk ishin dakort90. Përgjigjet janë të shpërndara sipas
grafikut:

90

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 209: 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 Studime të Avancuara Detare
është si më poshtë vijon: 56.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 6.5% ishin dakort,
13.5% nuk ishin dakort, 7.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 15.3% e studentëve nuk e
cilësonin si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 210: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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18. Programi i Studimit Master Profesional "Operacione Industriale Dhe
Navale

Studentët që
kanë
plotësuar
Student që
ndjekin
Përqindja e
lëndën
pjesëmarrjes

18.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e Master Profesional "Operacione Industriale dhe Navale" 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
77% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive91. 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 llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës në
pyetësor.
Nr Pedagogu
Lënda
Kodi

1
2

Staf Info
Pellumb Cacaj

Tezë Diplome
Operacione Industriale
Organizimi dhe Funksionimi i Kantierit
3
Miranda Vidhaj
Detar
4
Luljeta Gusha
Strukturat dhe Materialet Inxhinierike
5
Kristofor Lapa
Aplikime Softëare ne Industri
6
Blenard Xhaferaj Besueshmëria e Sistemeve Detare
Zhvillimi dhe Menaxhimi i Projektit
7
Amalia Cipi
Industrial
8
Djana Ilia
Teknologji te Avancuara Industriale
9
Pellumb Cacaj
Praktikë Profesionale
10 Mirela Koçi
Operacione Industriale dhe Navale
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

NAV 498
MEK 440

1
24

1
30

100%
80%

NAV 515
MEK 430
MEK 414
NAV 520

14
22
22
15

22
28
29
22

64%
79%
76%
68%

MEK 450
MEK 465
NAV 480
NAV 415

21
18
18
19

28
24
23
26
77%

75%
75%
78%
73%

Tabela 19: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional
"Operacione Industriale dhe Navale"

18.2 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 çdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit të
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Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së
studentëve në çdo lëndë.
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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 paraqitur
opinionin e tyre mbi atë se çfarë 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) ndërkohë që tabela e hollësishme e përgjigjeve të studentëve për secilën
lëndë në veçanti gjendet në fund të analizës së të dhënave të programit të studimit në formë
tabelare.
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 "Operacione Industriale dhe Navale"
është si vijon: për 82.1% të studentëve shumë e mirë, për 13.7% e mirë, për 3.2% mesatare si
dhe për 1% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike
të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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E keqe

1%
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Mirë

e Mirë

Shumë e
Keqe

Grafiku 211: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit është
si vijon: : 84.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.7% e cilësonin si të mirë si dhe
1.1% e studentëve e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
Faqe 143 nga 240

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL

100.0%

84.2%

80.0%
60.0%
40.0%

14.7%

20.0%

1.1%

0%

0%

0.0%
Shumë e
Mirë

e Mirë

Mesatare

E keqe

Shumë e
Keqe

Grafiku 212: 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: 81.8% e studentëve
e cilësonin shumë të mirë, 14.37% e cilësonin si të mirë, si dhe 3.4% e studentëve e cilësonin
mesatare. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 213: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 76.8% e studentëve ishin totalisht
dakort, 20.00% ishin dakort, 1.6% nuk ishin dakort, 1.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe
0.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 214: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 75.4% e studentëve ishin
totalisht dakort, 21.7% e studentëve ishin dakort, 1.5% e studentëve nuk ishin dakort si dhe
1.4% nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 215: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 77.9% e studentëve ishin totalisht
dakort, 18.3% ishin dakort, 1.7% s’janë dakort, 0.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort
si dhe 1.2% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 216: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 48.2% e studentëve ishin
totalisht dakort, 12% ishin dakort, 23.4% nuk ishin dakort me qëndrimin, 8% e studentëve
nuk ishin aspak dakort, si dhe 8.4% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e leksionit.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 217: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 65.1%
e studentëve ishin totalisht dakort, 24.4% ishin dakort, 6.6% nuk ishin dakort, 3.4% nuk
ishin aspak dakort si dhe 0.5% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 218: 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”, 47.8%
e studentëve ishin totalisht dakort, 19.5% ishin dakort, 19.5% nuk ishin dakort, 4.2% nuk
ishin aspak dakort si dhe 9% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 219: 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: 77.8% ishin totalisht dakort, 19.7% ishin dakort, 1.1%
nuk ishin dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.9% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm92. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:

92

Marzhi I gabimit: 0.001;
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Grafiku 220: 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 "Operacione
Industriale dhe Navale" është si më poshtë vijon: 66.06% e studentëve ishin totalisht
dakort, 24.45% ishin dakort, 5.43% nuk ishin dakort, 1.58% e studentëve nuk ishin aspak
dakort si dhe 2.49% e cilësonin të parëndësishë. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut
të mëposhtëm:
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Grafiku 221: 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: 70.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.3% ishin dakort, 4.1% nuk ishin dakort
si dhe 0.9% nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

Faqe 148 nga 240

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL

100%
80%

70.7%

60%
40%
24.3%

20%

4.1%

0.9%

0.0%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort

S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

Grafiku 222: 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: 73.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.2%
ishin dakort, 1.0% nuk ishin dakort, si dhe 1.4% e studentëve e cilësonin si të
parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 223: 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 "Operacione Industriale dhe
Navale" është si më poshtë vijon: 41.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 7.3% ishin
dakort, 22.2% nuk ishin dakort, 18.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.9% e studentëve e
cilësonin si të parëndësishëm93. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

93

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 224: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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19. Programi i Studimit Master Shkencor Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e
Mesëm të Lartë

Lënda

1
2
3
4
5
6
7

Eljona Zanaj
Enkelejda Billa
Anisa Myrtaj (Rexhepi)
Aranit Gjipali
Anisa Myrtaj (Rexhepi)
Areta (Alinj) Kumria
Aurel Nuro

8
9

Marinela Muço
Marinela Muço

Kodi

Komunikim dhe Teknologji
Informacioni
CS 420
Bazat Kulturore të Edukimit
EDU 441
Njohuri Mjedisore
BIO 465
Bazat Pedagogjike të Edukimit
EDU 440
Historiku i Zhvillimit te Kimisë
KIM 444
Kurrikula e kimisë në shkollë
KIM 448
Plotësime në Kimi Organike
KIM 455
Plotësime në Kimi të
Përgjithshme e Inorganike
KIM 443
Teknologjia kimike dhe mjedisi
KIM 460
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

Përqindja e
pjesëmarrjes

Pedagogu

Studentët që kanë
plotësuar

Nr

Student që ndjekin
lëndën

Në programin e Master Shkencor Mësimdhënie e Kimisë në AML gjatë vitit akademik 2018-2019,
referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVMS, 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 parë 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.

10
10
10
10
8
8
8

80%
80%
80%
80%
88%
88%
88%

8
8
8
8
7
7
7
7
7

8
88%
8
88%
84%

Tabela 20: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor Mësimdhënie e Kimisë
në AML

Duke marrë në konsideratë qëllimim e këtij raporti vlerësimin e programit të studimit, në
mungesë të të dhënave për vitin e dytë 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.
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20. Programi i Studimit Master Shkencor në Biologji Mjedisore

4

Ina Nasto

5
6

Eljona Zanaj
Bledar Pepa

7
8

Bledar Pepa
Arta Lugaj

9

Aurora Bakaj

10
11
12
13

Aurora Bakaj
Bledar Pepa
Blerta Laze
Pranvera Lazo

Përqindja e
pjesëmarrjes

Sajmir Beqiraj
Marjeta Bonjako
Marjeta Bonjako

Student që
ndjekin lëndën

1
2
3

Studentët që
kanë plotësuar

20.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e Master Shkencor në Biologji Mjedisore 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 95% e studentëve që kanë
ndjekur kurset respektive94. 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 llogarinë e
tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës në pyetësor.
Nr
Pedagogu
Lënda
Kodi

Ekologji Ujore
Menaxhim dhe Mbrojtje Mjedisi
Biodiversitet
Elemente të thelluara të Ekologjise.
Ekologji e Aplikuar
Komunikim dhe Teknologji
Informacioni
Ekofiziologji Shtazore
Biomonitorim Mjedisor dhe Vlerësimi i
Ndikimit në Mjedis
Biostatistikë

BIO 452
BIO 511
BIO 475

12
13
13

12
13
13

100%
100%
100%

BIO 451

12

12
11

100%

CS 420
BIO 471

12
12

95

100%
100%

BIO 570
BIO 425

11
12

13
12
11

85%
100%

Higjena dhe Shendeti
Mikrobiologji Mjedisore dhe
Ekotoksikologji
Studimi i Faunës
Evolucioni i botës së gjallë
Kimi Mjedisi

BIO 455

12

96

100%

BIO 523
BIO 474
BIO 482
KIM 480

9
12
11
1

13
13
11
1

69%
92%
100%
100%

94

12

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në
çdo lëndë.
95 Për shkak të disa procedurave të realizuara prej sekretarive përkatëse, numri I studentëve të rregjitruar në sistem është 0, ndërkohë
që janë plotësuar pyetësor për student. Për arsye studimi, pjesëmarrja e studentëve do të përllogaritet 100%.
96 Për shkak të disa procedurave të realizuara prej sekretarive përkatëse, numri I studentëve të rregjitruar në sistem është 0, ndërkohë
që janë plotësuar pyetësor për student. Për arsye studimi, pjesëmarrja e studentëve do të përllogaritet 100%.
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14
15

Lulezim Shuka
Lulezim Shuka

Ekofiziologji bimore
Studimi i Florës
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

BIO 461
BIO 464

13
11

14
12

93%
92%
95%

Tabela 21: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Biologji
Mjedisore

20.2 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, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në pyetësor i janë
përgjigjur.
Marrë në konsideratë se përgjigjet e studentëve për pyetjet e hapura janë specifike për secilën
lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët në raportin
përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (gjenden bashkëlidhur). Përgjigjet e
hapura të studentëve kanë shërbyer njëkohësisht si bazë për dhënien e rekomandimeve përkatëse
ose evidentimin e praktikave më të mira. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të mbyllura të
ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja aritmetike e
përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë e
shprehur në përqindje).
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 Biologji Mjedisore
është si vijon: për 83.7% të studentëve shumë e mirë, për 15.7% e mirë si vetëm për 1%
mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për
cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 225: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit: Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 87.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 12.3% e cilësonin si të mirë,
si dhe për 0.5% ishte shumë e keqe. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 226: 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: 82% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18% e cilësonin si të mirë. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 227: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 73.3% e studentëve ishin totalisht
dakort, 15.8% ishin dakort, 8.5% nuk ishin dakort, 7.8% nuk ishin aspak dakort, si dhe
0.6% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 228: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 75.1% e studentëve ishin
totalisht dakort, 14.6% e studentëve ishin dakort, 8.6% e studentëve nuk ishin dakort, 1%
nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm. Të dhënat
e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 229: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 74.8% e studentëve ishin totalisht
dakort, 14.3% ishin dakort, 9.3% s’janë dakort, 1.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort,
si dhe 0.6% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme97. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:

97

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 230: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 21.9% e studentëve ishin
totalisht dakort, 15.1% ishin dakort, 41.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 18.4% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.7% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 231: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 66.6%
e studentëve ishin totalisht dakort, 20.1% ishin dakort, 11.1% nuk ishin dakort, 1.1% nuk
ishin aspak dakort si dhe 1.1% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara
sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 232: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, 26.1%
e studentëve ishin totalisht dakort, 24.7% ishin dakort, 33.5% nuk ishin dakort, 12% nuk
ishin aspak dakort si dhe 4% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut që
vijon:
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Grafiku 233: 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: 78.9% ishin totalisht dakort, 17.7% ishin dakort, 1.3%
nuk ishin dakort, 1.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.6% e studentëve e cilësonin
qëndrimin të parëndësishëm98. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:

98

Marzhi I gabimit: 0.002
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Grafiku 234: 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 Biologji Mjedisore
është si më poshtë vijon: 59.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.1% ishin dakort,
1.3% nuk ishin dakort, 1.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 4.4% e cilësonin
të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:
100%
80%

59.5%

60%
40%

33.1%

20%

1.3%

1.7%

4.4%

0%
Totalisht
Dakort

Dakort

S'jam Dakort

S'Jam Aspak
E Pa
Dakort
Rendesishme

Grafiku 235: 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: 56.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 29% ishin dakort, 8.7% nuk ishin dakort,
3.9% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm99.
Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:

99

Marzhi I gabimit: 0.001
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Grafiku 236: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst”?

10. Mbi qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante” mesatarja aritmetike e përgjigjeve
të studentëve është si më poshtë vijon: 63.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.8%
ishin dakort, 9.1% nuk ishin dakort, 1.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.6% e studentëve
e cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 237: 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 Biologji Mjedisore është si më
poshtë vijon: 22.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 4.5% ishin dakort, 35.2% nuk ishin
dakort, 30% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.4% e studentëve e cilësonin si të
parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 238: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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21. Programi i Studimit Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike

Studentët që
kanë
Student që
plotësuar
ndjekin
Përqindja e
lëndën
pjesëmarrjes

21.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.
Në programin e Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike 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 86% e
studentëve që kanë ndjekur kurset respektive100. 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
llogarinë e tyre personale në UVMS si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës në pyetësor.
Nr Pedagogu
Lënda
Kodi

1
2
3
4
5
6
7
8

Roneda Muço
Struktura të Avancuara të të Dhënave
Llambrini Sota
Probabilitet dhe Statistikë
Eljona Proko
Sisteme Operative
Eljona Proko
Struktura e Gjuhëve të Programimit
Eljona Proko
Zhvillim dhe Programim ËEB
Dezdemona Gjylapi
Inxhinieria e Softëare-it
Alketa Hyso
Arkitekturë e Avancuar Kompjuteri
Arianit Peci
Metoda Numerike
Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje

CN 508
MAT 553
CS 450
CS 550
CS 453
CS 560
CS 485
MAT 433

21
21
10
21
10
21
10
11

21
21
14
21
14
21
14
15

100%
100%
71%
100%
71%
100%
71%
73%
86%

Tabela 22: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master i Shkencave në
Shkenca Kompjuterike

21.2 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, por duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesëmarrës në pyetësor i janë
përgjigjur.

100

Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes
së studentëve në çdo lëndëi.
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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 i Shkencave në Shkenca
Kompjuterike është si vijon: për 79 % të studentëve shumë e mirë, për 19.2% e mirë, për
1.8% mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të
vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 239: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?

2. Pedagogut të leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit
është si vijon: 85.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 12.6% e cilësonin si të mirë,
për 1.8% vlerësimi ishtë mesatar101. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:
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Grafiku 240: 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: 78.4% e
studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.2% e cilësonin si të mirë, 2.4% e studentëve e
cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku:
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Grafiku 241: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi?

II. Seksioni i dytë
1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 65.15% e studentëve ishin totalisht
dakort, 33.06% ishin dakort, 1.79% nuk ishin dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 242: A do ta cilësonit mësimin Interesant?

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 70.1% e studentëve ishin
totalisht dakort, 28.7% e studentëve ishin dakort si dhe 1.2% e studentëve nuk ishin dakort.
Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 243: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?"

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 77.9% e studentëve ishin totalisht
dakort, 21.5% ishin dakort si dhe 0.6% s’janë dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 244: A ishte i qartë Pedagogu?

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, 39.7% e studentëve ishin
totalisht dakort, 36.7% ishin dakort, 13.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 6.6% e
studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.1% e cilësonin të parëndësishëm vështirësinë e
leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 245: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”?

5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht: 61.4%
e studentëve ishin totalisht dakort, 31.4% ishin dakort, 2.4% nuk ishin dakort, si dhe 4.9%
e cilësonin të parëndësishëm102. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:
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Grafiku 246: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, 43.4%
e studentëve ishin totalisht dakort, 34.3% ishin dakort, 9.6% nuk ishin dakort, 7.9% nuk
ishin aspak dakort si dhe 4.8% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas grafikut
që vijon:
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Grafiku 247: 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% ishin totalisht dakort, 25.3% ishin dakort, 1.2%
nuk ishin dakort si dhe 0.6% nuk ishin aspak dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë
vijon:
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Grafiku 248: 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 i Shkencave në Shkenca
Kompjuterike është si më poshtë vijon: 47.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.4%
ishin dakort, 4.7% nuk ishin dakort, 0.6% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 14.8%
e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:
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Grafiku 249: 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: 59.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 37.9% ishin dakort, 1.8% nuk ishin dakort
si dhe 1.3% nuk ishin aspak dakort.. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 250: 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: 67.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.% ishin
dakort, 1.8% nuk ishin dakort si dhe 0.6% e studentëve nuk ishin aspak dakort103. Përgjigjet
janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 251: 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 i Shkencave në Shkenca Kompjuterike është si
më poshtë vijon: 25.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 18.5% ishin dakort, 21.7% nuk
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ishin dakort, 26% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.4% e studentëve e cilësonin si të
parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:
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Grafiku 252: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?”
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22. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
22.1 Programi i Studimit: Bachelor në Biologji
Gjatë vitit akademik 2018-2019 në pyetësotin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë në pyëtësor 93% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive,
e cila mund të konsiderohet si një pjesëmarrje mjaft e lartë duke i shndërruar kështu rezultatet e
pyetësorit mjaft përfaqësuese për mos të thënë gjithëpërfshirëse për të gjithë programin e studimit.
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, mënyra e
organizimit të lëndës në auditor, mënyrën e lehtësimit të procesit të mësimnxënies tek studentët
etj. 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 pyetësorit 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 20172018, ndryshimet në rezultatet e përgjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre grupe.
Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrime ku diferenca 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%. Përpos grupit të parë të cilit për arsye analizimi të të dhënave është lehtësisht e
kuptueshme përse nuk pasqyrohen në këtë pjesë të studimit vetëm një qëndrim i përkiste grupit
të dytë të cituar më sipër dhe ai është mbi vlerësimin e pedadogut të leksionit. Më specifikisht
nëse në vitin akademik 2017- 2018, 82% e studentëve e vlerësonin si shumë të mirë pedagogun
e leksionit për vitin akademik 2018-2019 kemi një rritje në 89.2%.
Ndërkohë që në vijim pasqyrohen qëndrimet ku diferenca midis dy viteve akademik eshtë më e
madhe se 10%, për më tepër:
-

Në krahasim me vitin akademik 2017-2018 për vitin akademik 2018-2019 kemi një
përmirësim të dukshëm të vlerësimi të studentëve mbi përmbatjen e leksionit. Nëse në
vitin e mëparshëm akademik 75.3% e studentëve e vlerësonin shumë të mirë për këtë vit
rezultati shkon në 87.7% pra një rritje prej 12.4%.
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-

Një tjetër ndryshim pozitiv konstatohet në rezultatet e përgjjigjeve të studentëve ndaj
vlerësimit të mësimit në përgjithësi ku krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi një
rritje me 12.6% të studentëve që vlerësonin si shumë të mirë mësimin në përgjjithësi, më
konkretisht nëse në vitin akademik 2017-2018, 72.4% e vlerësonin si shumë të mirë
mësimin në përgjthësi për vitin akademik aktual rezultati për po të njëjtën përgjigje është
85% .

-

Krahasur me vitin akademik 2017-2018 kemi një rënie me 12.7% të studentëve që nuk
janë dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më
shumë.”, nëse në vitin akademik 2017-2018, 44.3% nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin në vitin koherent akademik ka një rënie në 31.6%, rezultat ky i cili mund të
cilësohet një regres.

-

Në vitin akademik 2018.2019 kemi një rënie me 10.1% të studentëve që nuk ishin dakort
dhe dakort me qëndrimimin “ Pedagogu Inkurajonte mendimin kritik”. Më specifikisht
nëse në vitin akademik 18.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin
për këtë vit akademik rezultati është 8.2% një përmirësim ky mjaft pozitiv.

Si përfundim krahasuar me vitin e mëparshëm akademik në programin e studimit Bachelor në
Biologji konstatohen përmirësim të dukshme në pjesën më të madhe të aspekteve të programit të
vlerësuara nëpërmjet pyetësorit.
 Në seksionin e parë të përbërë prej tre pytejeve ku studentët vlerësonin tre aspekte të programit
të studimit më specifikisht Përmbatjen e Leksionit, Pedagogun leksionit dhe mësimin në
përgjithësi në nivel programi studimi mesatrja aritmetike që e vlerësonin programin si të keq
ishte respektivisht, 0.93%, 0.71% dhe 0.25%, shifra këto mjaft të ulta, madje në përmbajtjen e
leksionit me përjashtim të një prej lendëve të programit, asnjë student nuk e vlerësonte si të
keqe ose shumë të keqe.
 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.
- Nëse në nivel programi studimi vetëm 2.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “Qëlllimi I mësimit u shpreh qartë” në 7 prej lëndëve të programit
rezultati ishte rreth dy herë më i lartë : 6.67%, 7.84%, 13.34% etj.
-

Në 9 prej 24 lëndëve të programit të studimit përqindja e studentëve që nuk ishin dakort
dhe aspak dakort me qëndrimin “ Pedagogu ishte i qartë” ishte sëpaku dy herë më e lartë
se mesatarja aritmetike në nivel programi studimi. Kështu nëse në nivel programi studimi
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vetëm 3.6% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort në lëndët e përmenduar më
lartë rezulati ishte: 13.34%, 9.8%, 6.67%, 3.25% etj.
-

Nëse në nivel programi studimi 7.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në disa prej lëndëve
rezultati për po të njëjtat përgjigje arrinte deri në 20%, shifër kjo konsiderueshëm më e
lartë. Megjithatë vlen për tu theksuar se në nivel programi studimi 90.8% e studenëve ishin
dakort dhe totalish dakort me qëndrimin, rezultat ky mjaft pozitiv për programin e studimit.

-

Nëse në nivel programi studimi vetëm 1.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, vetëm në tre prej lëndëve të
programit rezultati ishte mbi 5% më konkretisht: 6.67%, 8.16%, 5.88%.

-

Nëse në nivel programi studimi 8.1% e studenëve nuk ishin dakort me qëndrimin
“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në tre prej lëndëve të programit të studimit
rezultati ishte 20% të studenëve. Megjithatë ashtu sikurse edhe në qëndrimin mbi
inkurajimin e dialogut dhe diskutimit në klasë, edhe në këtë qëndrim përqindja e studenëve
që janë totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin në nivel programi studimi është e lartë,
89% e studenëve.

Sikurse mund të kuptohet prej qëndrimeve të sipër përmendura në nivel programi studimi
rezultatet e përgjigjeve të studentëve janë mjaft pozitive , megjithatë evidentimi i diferencave midis
lëndëve gjykojmë se është i nevojshëm me qëllim identifikimin e atyre lëndëve ku perceptimi i
studentëve është më pak pozitiv, duke aplikuar tek këto të fundit prakikat më të mira dhe teknikat
e atyre lëndëve ku rezultatet janë më pozitive.
 Duke marrë në kosndieratë faktin se në nivel programi studimi 60.1% e studentëve ishin
totalisht dakort dhe dakort me qëndirmin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,
madje në disa prej lëndëve rezultati tejkalonte 70 % të studentëve, si dhe rezulatet e përgjigjeve
të studentëve ndaj qëndrimi “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më
shumë”, ku në nivel programi studimi 68% e studenëve ishin totalisht dakort dhe dakort me
qëndrimin madje në 11 prej 24 lëndëve të programit tejkalonte 70% të studetëve. Sugjerojmë
prej pedaogëve dhe strukturave përkatëse rishikimin e syllabuseve përkatëse me qëllim
lehtësimin atje ku është e mundur duke marrë në kosnideratë gjithnjë karakteristikat e lëndëve
përkatëse. Në komentet e pyetjeve të hapura studentët shprehen për përmirësimin e programit
të studimit: “Reduktimi i informacioneve të tepërta; Të shpjegohet edhe nëpërmjet shembujve
që nuk jepen të dhëna të tekst; Shpjegimi është I qartë, literature voluminoze;”
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 Referuar përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Mësimi ishte I Mërzitshëm” ku në nivel
programi studimi 30.3% e studenëve ishin totalish dakort dhe dakort me qëndrimin se mësimi
ishte i mërzitshëm madje në disa prej lëndëve të programit tejkalohej 40% e studentëve
sugjerojmë implementimin prej pedagogëve të teknikave dhe instrumentave që e bëjnë mësimin
ineresant për studentin. Pikërisht aplikimi i këtyre teknikave gjykojmë se do të ndikojë në
mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në uljen e përqindjes së studenëve që nuk janë dakort me
qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të
papërfshira në tekst”, ku në disa lëndë për vitin akademik ishte edhe 20%. Njëkohësisht në
pyetjet e hapura student sugjerojnë: “ Të mos shpjegohet vetëm sipas librit por edhe nëpërmjet
shembujve ( ushtrimeve) që nuk janë të dhëna në leksion, në mënyrë që student ta ketë sa më
të qartë leksionin e marrë nga pedagogu; Do të ishte më e përshtatshm e për studentët që të
punonin me një libër më të përshtatshëm për degën përkatëse. Ndërsa mënyra e shpjegimit do
të ishte më mirë të punohej me më shumë ushtrime”
- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve104 mbi dy pyetjet e hapura:
















104

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
Leksionet dhe seminaret ishin interesant, mënyra të shpjeguarit dhe të pyeturit më pëlqeu;
Nuk kam asnjë kundërshtim se mësimi zhvillohet shumë mirë gjatë orës;
Më ëpëlqeu mësimdhënia;
Lënda me shëmbuj ishin shumë interesante;
Jemi aktiv gjatë orës së mësimit;
Pedagogu jep shembuj ilustrues;
Shpjegimi është I qartë, literature voluminoze;
Më pëlqeu mënyra e mësimdhënies. Pedagogu i lëndës ka qenë gjithë kohës i përgatitur
dhe kjo e ka bërë mësimin më interesant dhe tëheqës;
Në leksionin e rradhës më pëlqeu mënyra e mësimdhënies ku në cdo orë leksioni, mësimi
shoqëohej me vizatime të bëra nga lektori i lëndës e cila e bëtë më të thjeshtë leksionin
për studentin. Gjithashtu më pëlqeu mënyra se si pedagogu përfshinte studentin në mësim
me anë të pyetjeve interesante;
Mënyra e shpjegimit të leksionit nga pedagogu dhe njohurive të papërfshira në tekst;
Më ka bërë përhtypje qetësia e zyshës dhe mënyra e shpjegimit;
Nga mësimi nuk më ka pëlqyer mënyra e shpjegimit të pjesëve të pakuptueshmë;
Qetësia e prof. dhe shpjegimi në mënyrë sa më të qartë për studentin;
Lënda bioteknologjia është shumë interesante të ngjall interesin për të mësuar më shumë
në të, ku është edhe peagogia që ta bën lëndën më tërheqëse, e të ngjalll kureshtjen për të
ditur më shumë reth proceseve të ndryshme bioteknologjike;

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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 Mësimi është tepër I saktë dhe I qartë deri në detaj. Më pëlqen mënyra e shpjegimit të
mësimit nga pedagogu pasi ata e bëjnë edhe më interesante lëndën. Komunikimi me
studentët është një inkurajim nga pedagogu;
 Më pëlqen që pedagogu është I gatshëm të na ndihmojë për cdo paqartësi;
 Profesori gjithmonë na bëntë mësimin më të thjeshtë duke na treguar dhe shpjeguar në
praktikë atë cfarë ne mësonim në libër;
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
 Duhet të ketë sa më shumë dialog midis studentit dhe pedagogut; Metoda për
gjithëpërfshirjen e nxënësve;
 Bashkëpunim;
 Jo vetëm shpjegim me projektor;
 Shpjegim orë pas ore;
 Duhen akoma më shumë kushte për mësimdhënie;
 Më shumë gjithëpërfshirje;
 Ka nevoj për më mirë;
 Të shpjegohet sipas mënyrës së librit që student të ketë mundësi të përmirësojë leksionet e
marra nga pedagogët;
 Që midis pedagogut dhe studentit të ketë një frymë bahskëpunimi;
 Kushtet duhet të jenë më të mira;
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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22.2 Programi i Studimit: Bachelor në Kimi
Gjatë vitit akademik 2018- 2019 në pyetësor kanë marrë pjesë 92% e studentëve të cilët janë të
rregjistruar në sistem të cilët i përkasin vitit të dytë dhe të tretë të programit të studimit. Duke
marrë në konsideratë këtë fakt përfundimet nuk do të ishin gjithëprfshirëse dhe përfaqësuese për
të gjithë programin e studimit. Ndaj sugjerojmë që rezultatet specifike të analizohen prej
strukturave përgjegjëse që ofrojnë programin e studimit.
Në vijim ashtu sikurse në analizën e rezultateve të programeve të studimit realizohet një analizë
krahasuese me rezultatet e vitit akademik 2017-20018. Për më tepër:
-

-

-

-

-

Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi një ulje nga 66.3% në 53.8% të studentëve
që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “ Përmbatja e mësimit ishtë shumë e
vështirë”, një përmirësim ky pozitiv prej 12.5%.
Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018, 26.2% e studentëve nuk ishin dakort ose aspak dakort
me qëndrimin “ Në krahasim me leksionet e tjera mu desh të lexoja më shumë”, gjatë
viti aktual akademik kemi një rritje në 33.8% të përqindjes së studentëve që nuk ishin
dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.
Nëse në vitin akademik 2017-2018, 96.9% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort
me qëndrimin “Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”, gjatë vitit akademik aktual kemi
një rëni në 86.1% të studentëve që ishin dakort më qëndrimin, rezultat ky që mund të
cilësohet regres për programin e studimit.
Nëse në vitin akademik 2017-2018, 91% e studentëve ishin dakort me qëndrimin
“Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të
papërfshira në tekst” për vitin akademik aktual rezultati shkon në 98.3% të studentëve
Nëse gjatë viti akademik 2017-2018 vetëm 16.1% e studentëve ishin totalisht dakort dhe
dakort me qëndrimin “Mësimi ishte I mërzitshëm”, për vitin aktual akademik kemi një
rritje në 26% të studentëve.

Më poshtë gjenden disa prej komenteve të studentëve në pyetjet e hapura105:
Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
 Metoda e shpegimit të leksionit;
 Metoda që përdor pedagogu për shpjegimin e leksionit;
 Më pëlqen mënyra se si pedagogu organizon mësimin, më pëlqen cdo gjë;
105

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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Mësuesja shpjegon shumë mirë dhe është shumë e qartë në orën e leksionit;
Temat e mësimti dhe smë pëlqeu që ora mbaroi shpejt;
Mësuesja shpjegon shumë mirë dhe e bën shumë të thjeshtë përmbajtjen e leksionit;
Qartë dhe i kuptueshëm
Sakt, shkurt dhe i kuptueshëm;

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
 Sa më shumë student të lexojnë;
 Sa më shumë pedagogë të përgatitur dhe mirë informuar me dije që e bëjnë orën e mësimit
të bukur;
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22.3Programi i Studimit: Bachelor në Fizikë
Sipas të dhënave të studentëve të rregjistruar në sistem dhe numrit të pyetësorëve të plotësuar
rezultonn se 100% e studentëve kanë plotësuar pyetësorin, por duhet të theksojmë se studenët i
përkasin vetëm vitit të tretë të programit të studimit. E për rrejdhojë është thuajse e pamundur që
të bëjmë një analizë të hollësishme të rezultateve të pyetësorit. Megjithatë nuk mund të lem pa
përmendur vetëm disa prej komenteve të studentëve në dy pyetjet e hapura106 mbi:





 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
Më ëplqeu shpjegimi me passion I pedaoggut;
Gjithcka ishte shumë mirë;
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
Të kishte pajisje moderne për orët e laboratorëve;
Literaturave të tjera për lëndën në fjalë dhe për të gjitha fizikat e tjera;

Njëkohësisht nën një qasje krahasuese midis rezultateve për dy vitet akademike 2017-2018 dhe
2018-2019 konstatohen ndryshimet që vijojnë:
-

Gjatë viti akademik aktual kemi një rritje të konsiderueshme të përqindjes së studentëve që
nuk janë dakort me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja
më shumë”. Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018, 27.8% e studentëve nuk ishin dakort
me qëndrimin për vitin akademik aktual ky rezultat shkon në 57.4%;

-

Nëse gjatë viti akademik 2017-2018 nuk kishte asnjë studentë që nuk ishte dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” , në këtë vit akademik rezultati për
po të njëjtat përgjigje është 29% të studentëve.

-

Gatë vitit akademik 2017-2018, kemi një rënie me 6.1% të studentëve që ishin dakort me
qëndrimin se mësimi ishte i mërzitshëm. Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018 19.5% e
studentëve ishin dakort me qëndrimin për vitin aktual akademik rezultati shkon në 13.4%.

Më sipër janë përmendur qëndrimet ku konstatohen ndryshime të konsiderueshme ndërkohë që në
qëndrimet e tjera rezultatet janë ose njësoj ose diferenca është në 5% dhe për këtë arsye nuk janë
përmendur.

106
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22.4 Programi i Studimit: Bachelor në Informatike
Gjatë vitit akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë në pyetësor 85% 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 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, mënyra
e organizimit të lëndës në auditor, mënyrën e lehtësimit të procesit të mësimnxënies tek studentët
etj. 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 pyetësorit 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 20172018, ndryshimet në rezultatet e përgjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre grupe.
Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrime ku diferenca 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%. Përpos grupit të parë të cilët për arsye analizimi të të dhënave është lehtësisht e
kuptueshme përse nuk pasqyrohen në këtë pjesë të studimit më poshtë paraqiten qëndrimet që
i përkasinin grupit të dytë:
-

-

-

Mbi vlerësimin e pedagogut të leksionit. Kështu nëse gjatë vitit akademik 2017-2018
9.6% e studentëve e vlerësonin si mesatar në vitin aktual akademik kjo përqindje bie në
2.1% duke rritur ndërkohë vlerësimin si të mirë nga 11.1% në 16.7%;
Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rënie nga 10.1% në 2.5% të studenëve
që nuk ishin dakort me qëndrimin “ Pedagogu ishte i qartë” duke shënuar këshu një
përmirësim të rezultateve;
Nëse gjtë viti akademik 2017-2018, 10.4% e studentvë nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, gjatë vitit akademik 2018-2019,
rezultati për po të njëjtat përgjigje bie në 1.7% të studentëve, rezultat ky që shënon një
progres të këtij aspekti të programit.
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Ndërkohë që në vijim pasqyrohen qëndrimet ku diferenca midis dy viteve akademike eshtë më e
madhe se 10%, për më tepër:
-

-

-

-

Gjatë vitit akademik 2018-2019 kemi një rritje të konsiderueshme të përqindjes së
studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “ Përmbajtja e mësimit ishte
shumë e vështirë” nga 41.2% për vitin akademik 2017-2018 në 55.4% për vitin akademik
2018-2019.
Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 konstatohet një përmirësim i dukshëm i
përqindjes së studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “pedagogu
inkurajonte dialogun/diskutim në klasë”, nga 69.5% në 90% për vitin akademik 20182019.
Një përmirësim i dukshëm konstatohet edhe në vlerësimin e studentëve ndaj qëndrimit
“Pedagogu Inkurajonte mendimin kritik”, kështu nëse gjatë viit akademk 2017-2018
67.7% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, në vitin aktual
akademik ky rezultat shkon në 82.7% të studentëve.
Gjatë vitit akademik 2018-2019 konstatohet një rritje e përqindjes së studenëve që janë
dakort me qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes
me njohuri të papërfshira në tekst” nga 72.6% në 86.34% të studentëve;

Si përfundim në të gjitha qëndrimet e sipërpërmendura konstatohet një përmirësim i programit të
studimit krahasuar me një vitë më parë. Megjithatë ka edhe qëndrime ku ka një regres të
rezultateve :
- Gjatë vitit akademik 2018-2019 kemi një rritje të konsiderueshme të përqindjes së
studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet
e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” Më konkretisht nga 47.7% për vitin akademik
2017-2018 në 64.1% të studentëve për vitin 2018-2019. Një rezultat ky mjaft pozitiv.
- Nëse gjatë viti akademik 2017-2018 vetëm 17.7% e studentëve mendonin se mësimi ishte
i mërzitshëm për vitin aktual akademik kemi një rritje të konsiderueshme të përgjigeve të
studentëve në 43.7%.
 Në seksionin e parë të pyetësorti 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:
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-

-

-

Nëse në nivel programi studimi, përmbajtjen e leksionit e vlerësonin si të keqe dhe shumë
të keqe vetëm 1.2% e studentëve vetëm në tre prej lëndëve të programi të studimit rezultati
ishte 8.33%, 12.5%, 7.69% e studentëve( tabela nr. 2);
Nëse në nivel programi studimi vëtëm 1.8% e studentëve e vlerësonin pedagogun e
leksionit si të keq ose shumë të keq në tre prej lëndëve të programit të studimit rezultati
ishte: 8.33%, 12.5%, 7.69% ( 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 2.1% e studentëve, në disa lëndë rezultati është 8.33%, 12.5%; 7.69%, 9.09%
etj ( tabela nr. 4);

 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:
-

-

-

-

-

-

Nëse në nivel progrmai studimi 3.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “ Mësimi ishte Interesant”, në disa lëndë ishte dy herë më I lartë 7.09%, 7.69%,
8.33% etj.
Nëse në nivel programi studimi vetëm 3.9%e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin
“Mësimi ishte Interesante” në disa prej lëndëve rezultati është : 12.5%, 10.71%,,12.5%,
7.69%, 9.09% ( tabela nr.5) pra rreth dy herë më I lartë se mesatarja aritmetike.
Nëse në nivel programi studimit 3.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Qëlllimi I mësimit u shpreh qartë”” në disa prej lënëdveky rezultat është
8.33%, 7.69%, 6.9%, 9.09% ( për më tepër tabela nr.6)
Nëse në nivel programi studimi 2.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu ishte I qartë” në 6 prej lëndëve rezultati për po të njëtat përgjigje
ishte 9.09%, 7.14%. 6.9%, 7.65%, 6.25%, 6.25%, 8.33%
Në nivel programi studimi vetëm 9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, në disa prej lëndëve
rezultati ishte mbi 15% të studentëve (16.66%, 18.75%)
Në nivel programi studimi 11.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në disa prej lëndëve rezultati ishte
18.18%, 15.38% madje duke arritur deri në 33.34% ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni
tabelës së pyetjes në seksionin e analizimit të të dhënave).
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-

Nëse në nivel programi studimi mesatarja artimetike e studentëve që nuk ishin dakort me
qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst” ishte 8.8% e studentëve në 5 lëndë të progamit të studimit
rezultati ishte sëpaku dy herë më i lartë: 16.66%, 17.86%, 18.75%, 18.18%, 21.43%

Analiza e mësipërme është e domosdoshme me qëllim identifikimin e atyre lëndëve ku rezultati i
përgjigjeve të studentëve nuk është mjaft pozitiv dhe kanë nevoj për pëmirësim. Për këtë arsye ju
sugjerojmë strukturave përkatëse tju referohen pyetësorëve respektiv të lëndëve përkatëse për të
forcuar edhe pikat e dobëta të programit të studimit.
 Referuar mesatares aritmetike të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit :“Përmbajtja e
mësimit ishte shumë e vështirë”, ku më shumë se gjysma e studentëve ishin dakort dhe
totalisht dakort me qëndrimin më specifikisht 55.4% ( madje në disa prej lëndëve të programit
rezultati tejkalonte 65% duke arritur deri në 90.9%) si dhe rezultateve ndaj qëndrimit “Në
krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel programi studimi
64.1% e studentëve janë totalisht dakort107, sugjerojmë ashtu sikurse në vitin e mërpshëm
akademik : rishikimin e syllabuseve përkatëse me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së
mësimit, duke marrë në kosnideratë tipologjinë e lëndës si dhe aplikimin e teknikave të
mësimdhënies prej pedagogëve të cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies me qëllim
ndryshimin e perceptimit të studentëve mbi vështirësitë e lëndëve.
 Duke marë shkas nga rezulatet e qëndrimit të studenëve ku në nivel programi studimi 43.7% e
studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “ Mësimi ishte I mërzitshëm”, dhe
faktin që në një prej lëndëve rezultatit arrinte deri në 84.61% të studentëve, sugjerojmë
aplikimin e teknikave dhe isntrumentave të cilat e bëjnë lëndën interesenate për studentin.

Vlen për tu theksuar se mjaft pozitiv është rezultati i përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit
“Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, ku në nivel programi studimi vetëm 1.7% e studentëve
nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin. Madje në 16 prej 23 lëndëvë të programit të
studimit nuk kishte asnjë student që nuk ishte dakort me qëndrimin.


Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve108 mbi dy pyetjet e hapura:
 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
 Më pëqleu mënyra se si u zhvillua mësimi;
 Më pëlqeu shpjegimi i pedagoges sepse ishte i kuptueshëm dhe i qartë;

107

Megjithatë duke marrë në konsideratë tipologjine e pyetjes, më tepër do tju sugjeronim strukturave përkatëse të fokusohen në
ato lëndë ku rezultati është konsiderueshëm më I lartë 90.91%, 77.78%, 82.14% etj.
108

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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Diskutimi në klasë;
Mu duk interesant;
Më pëlqyen shumë temat dhe trajtimi i mësimit;
Mënyra e organizimit ishte mirë;
Shprehja e mendimit nga e gjithë klasa;
Informacionet shtesë mbi multimedialin.
Cdo aspect ishte i përshtatshëm;
Materialet dhe shpjegimi ishin shumë të qarta;
Përpjekja e palodhur e pedagogut ndaj studentit që të marrë sa më shumë informacion
rreth lëndës;
Materialet dhe shpjegimi I mësimit ishin shumë të qarta;
Shpjegimi I mësimit dhe materialet janë të vlefshme;
Mundësia që të jep pedagogu për të shprehur mendimin tënd;
Bashkëbisedimi student pedagogg;
Përgatitja e pedagogës dhe komunikimi me studentët;
Mua më pëlqeu shumë lënda sepse është mëse praktike por është shumë e vështirë të
mbahet mend për provimet që vijnë më pas. Plus informacionin e asaj lënde e kam lexuar
në internet;
Më pëlqeu pjesa e dytë e mësimit që vjen pas provimit 1. Nuk më pëlqen vështirësia në
pjesën e parë;
Përpjekja e palodhur e pedagogut ndaj studentit për të marrë sa më shumë informacione
rreth lëndës;
Mua më pëlqeu cështja kryesore e cdo teme, me pëjashtim të shkallës së lartë të
vështirësisë, që është praktika në kompjuterin tënd;
Marrja e njohurive bazë në MYSQl për krijimin e një database;
Më pëlqeu më shumë si zhvillohej lënda dhe mësimi bëhej i kuptueshëm;
Mësova të programoj në SQL;








 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
Mendimet e nxënësve;
Praktika;
Laboratorë informatike;
Nqs laboratorët do të ishin plotësisht funksional do ishte më i lehtë zhvillimi i mësimit;
Orar më i përshtathëm;
Mësimi të jetë sa më argëtues;
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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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22.5 Programi i Studimit: Bachelor në Inxhinieri Elektrike
Gjatë vitit akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë në pyetësor 94% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.
Pjesëmarrja konsiderohet e lartë duke i shndërruar kështu rezultatet e pyetësorit mjaft përfaqësuese
për mos të thënë gjithëpërfshirëse për të gjithë programin e studimit. 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 si aftësinë e pedagogut për të përcjellë dijet tek studentët
duke lehtësuar shumë herë procesin e mësimnxënies, diskutimet në klasë, aftësinë e pedagogut për
të komunikuar me studentët etj. ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni komenteve të pyetjeve të
hapura që gjenden 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 pyetësorit 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 20172018, ndryshimet në rezultatet e përgjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre grupe.
Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrime ku diferenca 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%. Përpos grupit të parë të cilët për arsye analizimi të të dhënave është lehtësisht e
kuptueshme përse nuk pasqyrohen në këtë pjesë të studimit, në vijim pasqyrohen qëndrimet që
i përkasin kategorisë së dytë, ndërkohë që nuk ka asnjë qëndrim që të ketë ndryshime mbi 10%
krahasuar me vitin e mëparshëm akademik.
-

Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rënie të përqindjes së studentëve që
nuk janë dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimi ishte shumë e vështirë”; kështu
nëse gjatë vitit akademik 2017-2018, 37.9% e studenëv nuk ishin dakort me qëndrimin
për vitin akademik 2018-2019 rezultati shkon në 28.1% , ndërkohë që kemi një rritje të
përqindjes së studentëve që janë dakort me qëndrimin.

-

Nëse gjatë viti akademik 2017-2018, 64% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me
qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera mu desh të lexoja më shumë” në vitin
aktual akademik rezultati për po të njëjtat përgjigje është 71.4% e studentëve;
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-

Një tjetër qëndrim që i përket kategoris së dytë nga 5%-10% të ndryshimeve krahasar me
vitin e mëprshëm akademik është “ Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”; më
konkretisht: gjatë vitit akademik 2017-2018 88% e studentëve qe nuk ishin dakort dhe
aspak dakort me qëndrimin për vitin akademik 2018-2019 rezultati është 83.3% e
studentëve, ndërkohë është rritur përqindja e studentëve që nuk janë dakort me qëndrimin
nga 7.8% 13.6%.

 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% e studentëve vetëm në 5 prej lëndëve të programi të studimit rezultati
ishte 3.78%, 5.41%, 2.56%, 2.7%, 2% studentëve( tabela nr. 2);
- Nëse në nivel programi studimi vëtëm 1% e studentëve e vlerësonin pedagogun e leksionit
si të keq ose shumë të keq në tre prej lëndëve të programit të studimit rezultati ishte: 2.44%,
2.56%, 5.4% ( 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 0.9% e studentëve, në disa lëndë rezultati është 2.56%, 3.85%; 2.63%,5.13%,
2.7 %etj ( tabela nr. 4);
Ndërkohë që në vijim pasqyrohen qëndrimet ku diferenca midis dy viteve akademik eshtë më e
madhe se 10%, për më tepër:
-

Nëse në nivel programi studimi mesatraja aritmetike e studenëve që nuk ishin dakort dhe
aspak dakort me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” ishte 7.5% në disa prej
lëndëve rezultati ishte dy herë më I lartë : 18.92, 21.05%, 15.38% ( për më tepër jeni të
lutur ti referoheni tabelës nr. 5);

-

Nëse në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve që nuk ishin dakort
dhe aspak dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” është 7%, në disa prej
lëndëve rezultati arrinte deri 10.82%, 15.79%.

-

Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu ishte I qartë“ në nivel programi studimi, 6.5% e
studenëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, në disa lëndë rezultati arrinte në shifrat
16.22%, 21.06% ( Tabela nr.7)
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-

Nëse në nivel programi studimi 11.6% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte diskutimin/dialogun në klasë” në disa prej pyetjeve
rezultati ishte 18.92%, 26.32%, 24.33%, 15.19%, 17.95% rezultat ky konsiderueshmë më
i lartë. ( Tabela nr.9);

-

Ashtu sikurse edhe në qëndrimin mbi inkurajimin e dialogut dhe diskutimit në klasë, në
rezultatet e përgjgijeve të studentëve ndaj qëndrimit“Pedagogu inkurajonte mendimin
kritik”, mbi 13.6% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, madje
në disa lëndë rezultati ishte mbi 20%, shifër konsideurshëm më e lartë , më konkretisht
20.51%, 21.05%, 26.32% etj. ( tabela nr. 12)

-

Një tjetër qëndrim ku konstatohen diferenca midis rezulateve në nivel programi studimi
dhe rezultateve specifike të cdo lënde është “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për
plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”- ku në nivel programi studimi
12.1% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që në disa
prej lëndëve për po të njëjtat përgjigje rezultati është 21.06%,18.92%, 21.62% e
studentëve.

-

Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” nëse në nivel programi
vetëm 6.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort , në disa prej lëndëve të
programit rezultatit për po të njëtat përgjgije arrinte deri në 18.42%.

-

Nëse në nivel programi studimi 8.5 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në disa prej lëndëve të programit vlera e
përgjgijeve të studentëve arrinte në shifrat 15.38%, 18.42% etj.

Në të gjitha aspektet e mësipërme të programit të studimit të vlerësuara nëpërmjet qëndrimeve të
sipërpërmendura sugjerojmë që në lëndët të cilat janë konstatuar diferenca të dukshme të
rezultateve, strukturat përkatëse të aplikojnë politika të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e
rezultateve të tyre, madje duke aplikuar edhe praktikat e evidentuara si më të mira të identifikuara
edhe brenda vet programit të studimit.
 Vlen për tu theksuar se përqindja e studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me
qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” është relativisht e lartë ku në nivel
programi studimi ishte 65.5%, madje në disa lëndë mbi 75% e studentëve ishin dakort dhe
totalisht dakortë. E lartë konsiderohet edhe përqindja e studentëve që ishin dakort dhe totalisht
dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,
më specifikisht 71.4% e studentëve. Njëkohësisht në dy pyetjet e hapura studentët komentojnë:
Më pëqleu sepse mora njohuri të cilat nuk i dija dhe nuk më pëlqeu që duhet të kishte më
shumë mjete punë; Teza e provimit të mbaj më shumë ushtrime të thjeshtëzuara; Të punohet
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më shumë me studentët e dobët; Të fokusohet më shumë te ushtrimet kryesore; Të jepën më
shumë shembuj ushtrimesh;” duke marrë në konsideratë rezultatet e mësipërme sugjerojmë që
strukturat përkatëse e pedagogët të implementojnë metodologji mësimdhënëse të cilat
lehtësojnë procesin e të nxënit tek studentët. Një burim I rendësihëm informacioni për
identifikimin e këtyre instrumentave janë edhe vet komentet e sipërcitura prej vet studentëve.
 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve ku në nivel programi studimi
45.5% e studentëve ishin totalisht dakort me qëndrimin “ Mësimi ishte I mërzitshëm” madje
në 5 nga lëndët e programit të studimi mbi 50% e studentëve ishin dakort dhe totalisht dakort
me qëndrinin. Ashtu sikurse një vit më parë sugjerojmë organizimin e leksioneve dhe
seminareve si dhe programin e studimit në formë të tillë që të jetë tërheqëse për studentët duke
përmirësuar teknikat mësimdhënëse të pedagogëve, syllabuset përkatëse si dhe gjetjen e
instrumentave bashkëkohore për ta bërë mësimin sa më interesant.
 Referuar komenteve të studentëve në pyetjet e hapura: “ Duhet të ketë patjetër kabinet
laboratori sepse është shumë e vlefshme për degën tonë; Duhen tekste dhe praktikë; Duhen
organizuar praktika mësimore më tepër; Duhen ndërtuar laboratore mësimore;” sugjerojmë
strukturat përkatëse të angazhohen në plotësimin e laboratorëve didaktikë( mësimorë) me të
gjitha mjetet e nevojshme në funksion të mësimdhënies.
 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve109 mbi dy pyetjet e hapura të
cilat mund të shërbejnë njëkohësiht si një pikë e rëndësishme referimi për përmirësimin e
mëtejshëm të programit:
 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
 Më pëlqen komunikimi me studentët;
 Mësimi më pëlqeu shumë dhe pedagogu është shumë i përgatitur;
 Përvec orarit të gjitha më pëlqyen;
 Shpjegimi imirë më bëntë kurioz ta ndiqja;
 Më pëlqeu shpjegimi i mësimit dhe nuk më pëlqeu pjesëmarrja e studentëve;
 Më shumë bashkëpunim me nxënësit; më pëlqeu mënyra se si shpjegon pedagogu, ja
transmeton një kapitullnë disa pika kryesore. Nuk më pëlqen niveli i vështirë I ushtrimeve
në provim;
 Më pëlqen mësimdhënia dhe komunikimi me profesorët dhe nxënësit realizohet shumë
thjesht;
 Mësimdhënia më tërhoqi ishte shumë interesante;
 Bashkëbisedimi;
 Më pëlqen metodika e përcimit të ushtrimeve në mënyrë interesante dhe shembuj real.
Nuk më pëlqeu shpjegimi shumë i zgjeruar i disa ushtrimeve;
 Më pëqlen mënyra si pedagogia thjeshton lëndën. Nuk më pëlqeu teoria e tepërt;
 Nuk kam asnjë ankesë për mësimdhënien e mësimit, jam shuëm dakort me pikat;
109

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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 Më pëlqen shpjegimi që pedagogu bën. Nuk më pëlen zhurma në sallë;
 Më pëlqeu përmbledhja e saktë e kapitullit në pak ushtrime. Nuk më pëlqen mosaktivizimi
i studentëve;
 Mënyra e organizimit të lëndësmë pëlqeu;
 Dialogu që pedagogu bën në klasë dhe nuk më pëlqyen oraret e shumta në javë;
 Mënyra e dhënies së leksioneve plotësisht e kuptueshme;
 Shpjegimi i mirë më bëntë kurioz ta ndiqja leksionin;
 Aktivizimi dhe përfshirja e studentëve në leksione dhe seminare
 Nga mësimi më pëlqeu programi i mësimdhënies, mënyra e shpjegimit të pedagoges duke
e bërë cdo leksion të bëhej interesant;
 Lënda ishte informuese dhe formuese për dëgën në të cilën studjoj;
 Mësimi ishte interesant dhe zhvillohej me shumë mendim kritik;
 Mësimi ishte shumë frytdhënës, pedagogia super;
 Më pëqleu mënyra si pedagogu e mban të interesuar studentin, nuk më pëlqen metoda e
punimeve të ushtrimeve;
 Dialogu që pedagogu krijonte në klasë dhe nuk më përlqeu orerat e shumta në javë;
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
 Të merren shëmbull universitet amerikane dhe mënyra se si organizohet mësimi;
 Mund të bëhet shpjegim me slaidera;
 Më shumë aktivizim të studentëve;
 Shpjegimi;
 Ushtrime;
 Opinion I studentëve;
 Nuk vlerson si duhet;
 Duhet edhe pak të ndryshojë;
 Të merren masa për zhurmën që bëhet;
 Të aktivizohen më shumë studentët;
 Do të doja të bëhej më interesant shpjegimi dhe më tërheqëës;
 Të bëhet paksa më interesante;
 Të jetë më tolerant;
 Të ketë bashkëpunim;
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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22.6 Programi i Studimit: Bachelor në Inxhinieri Mekanike.
Gjatë vitit akademik 2018-2019 në pyetësotin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë në pyetësor 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 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 aftësitë mësimdhënëse të pedagogëve, mënyra e
organizimit të lëndës në auditor, mënyrën e lehtësimit të procesit të mësimnxënies tek studentët
etj. 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 pyetësorit 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 20172018, ndryshimet në rezultatet e përgjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre grupe.
Vetëm në dy prej qëndrimeve konstatohen ndryshime mbi 5% krahasuar me vitin e mëparshëm
akademik. Më konkretisht:
-

Nëse gjatë viti akademik 2017-2018, 70.4% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort
me qëndimi “Në krahasim me leksionet e tjera mu desh të lexoja më shumë” gjatë vitit
akademik aktual konstatohet një rënie në 63.2% të studenëve;

-

Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rritje të përqindjes së studentëve që
nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e
vështirë” nga 29.8% në 39.4% të studentëve.

Sikurse mund të kuptohet lehtësisht në dy qëndrimet e mësipërme kemi përmirësime të perceptimit
dhe vlerësimit të studentëve.
 Në seksionin e parë të pyetësorit mbi vlerësimin e programit të studimit, pedagogut të leksionit
dhe mësimit në përgjithësi rezultatet e përgjigeve të studentëve janë mjaft pozitive, për më
tepër:
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-

Nëse në lidhje me programin e studimit vetëm 0.7% e studentëve e vlerësonin si të keq në
7 prej lëndëve të programit të studimit kishte studentë që e vlerësonin keq, të cilat i
përkisnin intervalit nga 2% - 3.03% rezultate këto mjaft të ulëta dhe pozitive.

-

Po i njëjti rezultat konstatohet edhe në përgjigjet e studentëve ndaj vlerësimit për
pedagogun e leksionit ku në nivel programi studimi 0.8% e vlerësonin si të keq, ndërkohë
që brenda programit të studimit vetëm në 8 lëndë kishte studentë që e vlerësonin si të keq
ose shumë të keq dhe vlerat i përkasin intervalit 2%- 3.45%

-

Në nivel programi studimi vetëm 0.8% e studentëve e vlerësonin si të keqe ose shumë të
keqe mësimin në përgjigjthësi si dhe në 9 prej lëndëve të programit të studimit kishte
studentë që e vlerësonin negativisht programin dhe përgjigjet i përkisnin 2%- 5.88%.

 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. Pikërisht
identifikimi I këtyre diferencave 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
-

Nëse në nivel programi studimi 5.9% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin “ Mësimi
ishte Interesant”,vëtem në 3 prej lëndëve të programit të studimit rezultati ishte sëpaku dy
herë më i lartë, më konkretisht në përqindjet që vijojnë : 12.12%, 11.63%, 15.55% ( për
më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 5 të programit të studimit);

-

Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”në 4 prej lëndëve të programit të studimit
rezultati ishte dy herë më i lartë si 15.15%, 11.76%, 11.11% , 12.12% ( tavela nr. 6);

-

Në lidhje me qëndrimin “Pedaogu ishte i qartë” në nivel programi studimi mesatarja
aritmetike e studentëve që nuk ishin dakort me qëndrimin ishte 5.9% e studentëve në disa
prej lëndëve 12.12%, 14.7%, 11.63%, 11.11%, 11.36% ( tabela nr. 7);

-

Nësë 5.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu është
gjithnjë i përgatitur” në nivel programi studimi, ndërkohë që në disa lëndë rezultati ishte
sëpaku dy herë më i lartë ; (11.36%, 15.15%, 11.9% , 14.71%, 10.82% etj);

-

Nëse në nivel programi studimi, 8.2% e studenëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri
të papërfshira në tekst”, në nivel programi studimi në disa prej lëndëve rezultat i
përgjigjeve të studentëve është 17.65%, 16.67% ( jeni të lutur ti referoheni tabelës
respektive të programit të studimit)
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-

Së fundmi në lidhje me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në nivel
programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin ishte 5.6% , si dhe në disa prej lëndëve 12.12%, 11.63%, 14.71%

Vlen për tu theksuar se në të gjitha qëndrimet e mësipërme në nivel programi studimi rezultatet
janë mjaft pozitive ndërkohë që në vijim po përmendim ato qëndrime ku përpos diferencave midis
lëndëve dhe mesatares aritmetike në nivel programi studimi ka nevoj për një vëmëndje të vecantë
prej strukturave përkatëse me qëllim ndërmarrjen e masave dhe veprimtarive për përmirësimin e
programit të studimit.
-

Në lidhje më qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”- në nivel programi
studimi 13.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin madje në disa
lëndë rezulati ishte mbi 25% më konkretiksht : 25.59%, 27.28%, 26.19%.

-

Mbi 10% e studentëve në nivel programi studimi nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” madje në tre prej
lëndëve të programit të studimit tejkalonte 20% të studentëve ( 20.45%, 20.59%, 27.27%);

 Marrë në konsideratë faktin që në nivel programi studimi 56.6% e studentëve janë totalisht
dakort dhe dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” për më tepër
në një numër të konsiderueshëm të lëndëve rezultati ishte së paku 10% mbi mesataren
aritmetike (68.97%, 66.66% etj) si dhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit
“Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë” ku në nivel programi
studimi 63.2% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, madje duke arritur
deri në shifrat 79.49% ( tabela nr. 10); sugjerojmë që praktikat e ndjekur në lënd ku studentët
kanë një vlerësim më pozitiv madje komentojnë “Kjo lëndë më pëlqen shumë pasi pedagogu
është shumë i përgatitur dhe di ta bëj më të thejshtë; Pedagogu ishte i përgaitutr dhe shpjegimin
e mësimit e bëntë të lehtë dhe interesant; Pedagogu na i bën lëndën më të thjeshtë me
shpjegimin në klasë, të inkurajon për të mësuar më shumë si dhe e bën lëndën interesante;” të
mund të implentohen në të gjitha lëndët e programit të studimit duke lehtësuar kështu procesin
e mësimnxënies tek studentët.
 Ashtu sikurse një vit më parë në nivel të lartë mbeten rezultatet e përgjigjeve të studentëve
ndaj qëndrimit “Mësimi ishte o mërzitshëm” ku në nivel programi studimi 40.% e studentëve
ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndirmin madje në disa lëndë rezultati tejkalonte 50% të
studentëve. Marrë shkas nga kjo sugjerojmë implementimin e teknikave bashkëkohore
mësimdhënëse me qëllim bërjen e lëndës interesante për studentët duke marrë në konsideratë
gjithnjë specifikat e lëndëve përkatëse
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 Shumë prej studentëve në pyetjet e hapura komentojnë : “ Duhen klasa të mëdha dhe
laboratore; Të ketë kushte laboratorike për të realizuar laboratorët; Kushtet laboratorike; Duhet
një laborator për këtë pasi student mund ti kryejnë vet matjet për të kuptuar atë se cfarë ai ka
bërë gjatë auditorit. Studenti është qartë pastaj në atë cfarë ai ka marë; Do doja që shkolla të
kishte laborator për të zhvilluar mësimin dhe të kishte kompjuter dhe projektor për ta bërë
mësimin më të thjesht;”, nga sa më sipër sugjerojmë strukturat përkatëse të ndërmarrin të
gjitha nismat e nevojshme me qëllim sigurimin e të gjithë infrastukturës mbështetëse në
funksion të mësimdhënies.
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Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve110 mbi:
 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
Më pëlqen përmbajtja e leksionit;
Mënyra e shpjegimit të pedagoges;
Mësimi ishte interesant dhe me informacione të bollshme;
Pedagogu të ndihmon gjithnjë dhe të jep kurajo e motivim për të mësuar;
Më pëlqeu mënyra e shpjegimit të mësimit, nuk kam ndonjë pakenaqësi;
Mënyra e shpjegimit të leksionit nga pedagogu dhe njourive të papërfshira në tekst;
Më ka bërë përshtypje qetësia e zyshës dhe mënyra e shpjegimit;
Kjo lëndë më pëlqen shumë pasi pedagogu është shumë i përgatitur dhe di ta bëj më të
thejshtë;
Pedagogu ishte i përgaitutr dhe shpjegimin e mësimit e bëntë të lehtë dhe interesant;
Pedagogu na i bën lëndën më të thjeshtë me shpjegimin në klasë, të inkurajon për të mësuar
më shumë si dhe e bën lëndën interesante;
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
Më shumë orë për praktikën;
Më shumë orë të lira për praktikën;
Duhet të kemi edhe praktikë;
Bashkëpunim;
Të ketë salla me vidoprojektor;
Teknologjia në Universitetit;
Më shumë seminare;
Të shpjegohet edhe nëpërmjet shembujve që nuk jepen të dhëna në tekst;
Ambienti;
Mos të bëhet në orare të vona;

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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Bashkëbisedim me nxënësit;
Duhet të shpjegohet më mirë mësimi;
Më shumë aktivizim të studentëve;
Pedagogët duhet të flasin pak më avash;
Sugjerimi është që të ketë më pak nxënës në klasa;
Të ngrihen laborator për përmirësimin e njohurive tona;

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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22.7 Programi i Studimit: Bachelor në Inxhinieri Navale
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies mesatarisht kanë marrë pjëse 81% 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 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 aftësitë mësimdhënsë të pedagogut dhe faktin që disa prej lëndëve ishin mjaft
interesante etj. Sikurse u përmend edhe më sipër rekomandimet që vijojnë janë të mbështetura
kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit si dhe
përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera të
po të njëjtit program.
Nën një qasje krahasuese të rezultateteve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve për dy vite
akademik 2017- 2018 dhe 2018-2019 dhe rezultatet e diferencave të përgjigjeve mund të
kategorizohen në tre gurpime : në grupin e parë diferancat janë më të vogla se 5%, në grupimin e
dytë diferencat i përkasin intervalit nga 5% deri në 10% si dhe së fundmi në grupin e tretë mbi
10%. Për arsye analizimi në vijim paraqiten vetëm qëndrimet që i përkasin grupit të dytë dhe të
tretë. Më specifikisht qëndrimet ku diferenca midis dy viteve akademike i përket kategorisë së
dytë janë:
- Gjatë vitit aktual akademik konstatohet rënie e dukshme përqindjes së studentëve që nuk
ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin
në klasë.” nga 17% për vitin akademik 2017-2018 në 7.8% për vitin akdemik 2018-2019.
- Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik përqindja e studenëve që nuk ishin dakort dhe
aspak dakort me qëndrimin “ Në krahasim me leksionet e tjera mu desh të lexoja më
shumë” nga 26.7% për vitin akademik 2017-2018 në 18.9% për vitin akademik 2018-2019.
- Për vitin aktual akademik kemi një rritje të përqindjes së studentëve të cilët nuk ishin dakort
dhe aspak dakort me qëndrimin “ Pedagogu inkurajonte mendimink Kritik” nga 13.8%
të studentëve për vitin akademik 23017-2018 në 8.9% të studentëve për vitin akademik
2018-2019.
- Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik për vitin 2018-2019 kemi një rritje të
përqindjes së studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort më qëndrimin “Pjesmarrja
në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”
nga 5.5% të studenëve për vitin akademik 2017-2018 në 10.7 % për vitin aktual akademik.
Në katëgorinë e tretë është vetëm një prej qëndrimeve të pyetësorit:
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-

Gjatë viti akademik 2018-2019 kemi njër rritje të konsiderushme të përqindjes së
studentëve që ishin dakort dhe totalisht dakort me qëndimin “ Mësim ishte I mërzitshëm”
nga 39.1% të studentëve që ishin totalisht dakort me qëndrimin në 51.4% të studenëve.
Si përfundim mund të themi se për vitin akademik 2018-2019 në disa aspekte të programit kemi
përmirësim të vlerësimit të studenëve ashtu sikurse në disa fusha ka regres. Këto të dhëna
sugjerojmë që të shërbejnë si një burim i rëndëndësishëm informacioni për strukturat përkatëse
gjatë procesit të përmirësimit të programit të studimit.
 Në seksionin e parë të pyetësorit mbi vlerësimin e tre prej aspekteve: përmbajtjen e lëndës,
pedagogun e leksionit dhe mësimin në përgjithësi konstatohet se vetëm në disa prej lëndëve të
programit të studimit vlerësimi i studentëve ishte negative madje shumica e tyre i përket
intervalit nga 10% deri në 50% të studentëve. Për më tepër. :
-

Në qëndrimin mbi vlerësimin e përmbatjes së leksionit në nivel programi studimi vetëm
4.5% e studenëve e vlerësonin si shumë të keq dhe të keq. Në 23 lëndë të programit nuk
kishte asnjë student që të vlerësonte si te keqe apo shumë të keqe përmbajten e lëndës por
në 7 lëndët e tjera rezultatet e studentëve që e vlerësonin negativisht ishin të larta: 18.18
%, 25%, 10% 16.67%, 23.07% etj e studentëve . ( ju lutemi referojuni tabelës nr. 2)

-

Po i njëjti fenomen konstatohet edhe në vlerësimin e studentëve ndaj pedagogut të
leksionit ku në nivel programi studimi vetëm 3.7% e studentëve e vlerësonin si të keq dhe
shumë të keq, në 22 lëndë nuk kishte asnjë studentë që e vlerësonte negativisht ndërkohë
që në 8 lëndët e tjera rezultatet për po të njëjtat përgjigje ishin: 50%, 25%, 15.38%, 16.67%,
10%, 18.18% ( tabela nr. 3)

-

Mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi në 22 lëndë të programit nuk kishte asnjë studentë
që ta kishte vlerësuar si të keq ose shumë të keq, ndërkohë që në lëndët e mbetura rezultati
ishte konsiderueshëm më i lartë 25%, 10%, 19.19% ( për më tepër tabela nr. 4)

Gjatë analizimit të të dhënave të përgjgijeve të studentëve rezulton se në një pjesë të
konsiderueshme të programit të studimit ka diferenca të dukshme midis mesatares aritmetike të
përgjgieve të studentëve në nivel programi studimi dhe përgjigjeve për cdo lëndë. Ku sikurse mund
të evidentohet lehtësisht në vijim thuajse në një të tretën e lëndëve përgjigjet për qëndrime të
ndryshme janë sëpaku dy herë më të larta se mesataret aritmetike repsketive. Për më tepër duke
analizuar tabelën e të dhënave në mënyrë të hollësishme këto diferenca janë thuajse në të njëtat
lëndë. Të gjitha të dhënat mund të shërbejnë si indikatorë të rëndësishëm me qëllim ndërmarrjen
e masave prej strukturave përkatëse për të arritur në objektivin final përmirësimin e programit të
studimit. Më specifikisht :
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-

Nëse në nivel programi studimi 6% e studenëtve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Mësimi ishte interesant” në disa prej lëndëve rezultati për po të njëjtat
përgjigje ishte : 27.27%, 22.22%, 15.38%, 20%, 25% ( Tabela nr. 5).

-

Në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve që nuk ishin dakort me
qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” ishte 6.1% në 11 lëndë të programit të
studimit rezultati për po të njëjtat përgjigje ishte sëpaku dy herë më i lartë : 18.18%,
16.67%, 22.22%, 23.07%, 25%. Pra thuajse në një të tretën e lëndëve të programit , rezultat
ky që duhet të jetë një sinjal i rëndësishëm për strukturat përkatëse që ofrojnë programin e
studimit.

-

Nëse në nivel programi studimi 6.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort me qëndrimin “
Pedagogu ishte i qartë” , në disa lëndë të programit të studimit rezultati ishte
konsiderueshëm më i lartë: 27.27%, 18.18%, 16.67%, 22.22%, 23.07%, 0%, 25%.

-

Nëse në nivel programi studimi 7.6% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”, në thuajse një të
tretën e lëndëve të programit të studimit studentët që nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin ishin : 16.67%, 18.18%, 27.27%, 25%, 22.22%, 20% ( Tabela nr. 9).

-

Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu inkurajone mendimin kritik” nëse në nivel programi
studimi 8.9% e studentëve nuk ishind dakort dhe aspak dakort me qëndrimin në 8 prej
lëndëve të programit të studimit përqindja e studentëve që kanë dhënë të njëjtën përgjigje
është: 27.27%. 18.18%, 22.22%, 25%. 20% e studentëve.

-

Nëse në nivel programi studimi 8.3% e studenëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur”, në disa prej lëndëve të programit të
studimit rezultati ishte: 18.18%, 27.27%, 16.67%, 22.22%, 25%, 20%. etj ( tabela nr. 11)

-

Në të njëjtin përfundim arrijmë edhe nëse analizojmë rezultatet e përgjigjeve të studentëve
ndaj qëndrimit “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me
njohuri të papërfshira në tekst”?, nëse në nivel programi studimi 10.7% e studentëve
nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që në disa lëndë përqindja e
studentëve që kanë dhënë të njëjtat përgjigje është 218.18%, 16.67% , 27.27%, 22.22%,
20%, 25% etj.
Së fundmi në nivel programi studimi 8.8% e studentëve nuk ishind dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “ Pedagogu e bën lëndën interesaante” ku në nivel programi studimi 8.8%
e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndërkohë në disa lëndë
rezulati ishte 16.67%, 27.27%, 25%, 20%. 22.22% e studentëve.

-
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Marrë në konsideratë faktin që në nivel programi studimi 55% e studentëve ishin totalisht dakort
dhe dakort me qëndrimin “ Përmbajtja e Mësimit ishte e vështirë” madje në disa prej tyre
rezultati arrinte deri në 100% të studentëve të programit të studimit ( 80%, 73.84%, 90%, 100%
etj. ) E lartë mund të konsiderohet edhe përqindja e studenëve që 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 70.9% e studenrëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin ndërkohë që
në disa lëndë rezultati është 90%, 72.83%, 83.34%, 100%. Si dhe komentet e studentëve në pyetjet
e hapura: “Duhet të jetë më I qartë; Duhet të shpjegojnë më shumë;” ashtu sikurse një vit më parë
sugjerojmë adaptimin e teknikave të përshtashme me qëllim lehtësimin e procesit të mësimnxënies
së studentëve, duke i përcjellë më së miri dijet si dhe duke arritur objektivat dhe qëllimet specifike
të lëndëve përkatëse.
Duke marrë shkas nga rezulati i përgjigjeve të studenëve ku në nivel programi studimi 51.4% e
studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm” si dhe
faktit që krahasuar me vitin e mëparshëm akademik konstatohet regres i konsiderueshëm në
përgjigjet e studentëve sugjerojmë implementimin prej pedagogëve të metodologjive mësimdhënse
dhe instrumentave në funksion të mësimit të cilat ta kthejnë mësimin në interesant për studentët
duke ngjallur kështu edhe interesin e pjesëmarrjes së tyre në auditor.
-

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve111 mbi dy pyetjet e hapura:










 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
Lënda në përgjithësi është e bukur;
Shpjegimi i profesorit;
Mësimi ishte interesant;
Më pëlqeu shtjellimi i ushtrimeve dhe nuk më pëlqeu pjesëmarrja e studentëve;
Të gjtha më pëlqyen;
Pothuajse gjithcka në tërsi;
Më pëlqeu mënyra si shpjegon mësimin
Pothuajse në tërësi lënda ishte interesante;

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
 Duhet të jetë më I qartë;
 Më shumë aktivizim të studentëve;
 Duhet të shpjegojnë më shumë;

111

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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 Më shumë pjesëmarrje nga studentët;

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi
i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë
bazë por edhe më gjerë.
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22.8 Programi i Studimit: Bachelor në Matematikë
Gjatë vitit akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë në pyetësor 97% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive,
përqindje kjo mjaft përfaqësuese për mos të thënë gjithëpërfshirëse për të gjithë programin e
studimit. 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 temat e trajtuara në auditor, përgatitjen e
pedagogëve, zhvillimin e mësimit etj. 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 pyetësorit
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 20172018, ndryshimet në rezultatet e përgjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre grupe.
Në grupin e parë kategorizohen ato qëndrime ku diferenca 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%. Në vijim pasqyrohen vetëm qëndrimet ku diferenca midis dy viteve akademik i
përket katëgorisë së dytë dhe të tretë. Dy janë qëndrimet që i përkasin grupit të dytë :
-

Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi një përmirësim të rezultateve të përgjigjeve
të studentëve ndaj qëndrimit “Mësimi ishte i mërzitshëm”. Nëse gjatë vitit akademik
2017-2018, 29 % e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, për vitin
aktual akademik kemi një rënie të përqindjes së studentëve në 22.1%.

-

Një tjetër qëndrim që i përket grupit të dytë të krahasimit është “Pjesëmarrja në mësim
ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst” ku për vitin
akademik 2018-2019 vihet re një rritje me 7.7% e studenëve të cilët nuk janë dakort dhe
aspak dakort me qëndrimin. Nësë në vitin akademik 2017-2018, 4.7% e studentëve nuk
ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, për vitin akademik 2018-2019 për të njëjtat
përgjigje rezultti është 12.6% e studentëve.
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Ndërkohë që vetëm në një prej qëndrimeve të progrmait të studimit ka një diferencë mbi 10 % të
studentëve në rezultatet e përgjigjeve për dy vitet akademike 2017-2018 dhe 2018-2019. Kështu
krahasuar me vitin akademik 2017-2018, për vitin akademik 2018-2019 konstatohet rritje e
përqindjes së studentëve të cilët nuk janë dakort me qëndrimin “ Pedagogu inkurajonte
mendimin kritik”. Nga 5.7% në vitin akademik 2017-2018 në 14.7% në vitin aktual akademik.
 Në të treja pyetjet e seksionit të parë të pyetësorit vetëm në tre lëndë të programit të studimit
prej 20 pyetjeve kishte student që vlerësonin si të keqe dhe shumë të keqe përmbatjen e
leksionit, pedaogogun e leksionit dhe mësimin në përgjithësi, rezultate këto mjaft positive.
Ndërkohë që në vijim po pasyrojmë ato qëndrime ku diferenca midis mesatares aritmetike në
nivel programi studimi dhe rezultatet për po të njëtat përgjigje brenda së njëjtës pyetje është
sëpaku dy herë më e lartë. Më konkretisht
- Nëse në nivel programi studimi 6.2% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “ Mësimi ishte Interesant” në 3 prej lëndëve të programit të studimit rezultati
ishte: 20%, 12.5%, 36.37% të studentëve ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës
nr. 5).
- Në katër lëndë të programit të studimit përqindja e studentëve që nuk ishin dakort dhe
aspak dakort me qëndrimin “ Qëllimi I mësimit u shpreh Qartë” ishin së paku dy herë
më shumë se mesatarja aritmetike në nivel programi studimi.
- Në lidhje me qëndirmin “ Pedagogu ishte i Qartë” , në nivel programi studimi 7.3% e
studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që në dy lëndë
rezulati ishte të paktën dy herë më i lartë: 14.29%, 27.27% ( tabela nr. 7)
- Nëse në nivel programi studimi vetëm 7.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”, ashtu sikurse në
qëndrimet e mësipërme në disa prej lëndëve të programit të studimit rezultati ishte sëpaku
dy herë më i lartë: 18.18%, 36.36%, 14.28%( për më tepër referojuni tabelës nr. 9).
- Nëse në nivel programi studimi vetëm 3.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “ Pedagogu ishte gjithnjë I përgatitur” në një të tretën e lëndëve të
programit të studimit rezultati ishte rreth dy herë më i lartë : 9.09%, 27.27%, 12.5% etj.
- Nëse në nivel programi studimi vemët 6.5% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin
“Pedagogu e bën lëndën interesante” në disa prej lëndëve të programit të studimit
rezultati ishte 12.5%, 14.28%, 27.27%.
Sikurse mund të kuptohet prej qëndrimeve të sipër përmendura në nivel programi studimi
rezultatet e përgjigjeve të studentëve janë mjaft positive, megjithatë evidentimi i diferencave midis
lëndëve gjykojmë se është i nevojshëm me qëllim identifikimin e atyre lëndëve ku perceptimi i
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studentëve është më pak pozitiv, duke aplikuar tek këto të fundit praktikat më të mira dhe teknikat
e atyre lëndëve ku rezultatet janë më pozitive.
 Në lidhje me qëndrimin ““Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” një përqindje e
konsiderueshme e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin 42.4% e
studentëve, madje në më shumë se gjysmën e lëndëve të programit të studimit rezultati
tejkalonte 50% të studentëve. Të larta janë rezultatet e përgjigjeve të studentëve edhe ndaj
qëndrimit “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel
programi studimi 61.6% e studenëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin madje në
dy prej lëndëve rezultati për po të njëjtat përgjigje ishte 100% të studenëve. Nga sa më sipër
sugjerojmë implementimin e metodologjive mësimdhënëse të cilat lehtësojnë proçesin e të
nxënit tek studentët.
 Duke marë në konsideratë faktin se në nivel programi studimi 14.7% e studenëve nuk ishin
dakort dhe aspak dakort me qëndirmin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” madje në
një numër të kosiderueshmë lëndësh rezultati ishte mbi 20 % të studentëve. Si dhe faktit që
krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rritje të përqindjes së studentëve që nuk
janë dakort me qëndrimin, sugjerojmë që pedagogët respektiv të aplikojnë teknika
mësimdhënëse të cilat vendosin në qëndër të auditorit studentët duke krijuar një mjedis që të
mundësojë zhvillimin e mendimit kritik tek studentët.
 Megjithëse ashtu sikurse u përmend edhe më sipër krahasuar me vitin e mëparshëm akademik
konstatohen përmirësime në rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Mësimi
ishte I mërzitshëm” përsëri përqindja e studentëve në nivel programi që ishin dakort dhe
totalish dakort me qëndrimin prej 22.1% të studentëve madje në disa lëndë të programit të
studimit rezultati ishte mbi 40% të studentëve mbetet ende e lartë. Njëkohësisht në nivel
programi studimi 12.6% 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”? ku në disa lëndë rezultati ishte 36.36% 21.05%, 28.57%, 26.67%, 25% etj ( për më
tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr, 13) nga sa më sipër sugjerojmë implementimin e
teknikave dhe përdorimin e instrumentave mësimdhënse të cilat do të mund ta bënin mësimin
interesant për studentët.
 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve112 mbi:
 elementët që vlerësonin në programin e studimit
 Çdo gjë më ka pëlqyer;
 Mënyra e shpjegimi
 Zhvillimi I leksionit;
112

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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 Më pëlqeu tema e leksionit. Ishte shumë interesante;
 Aktivizimi I studentit;
 Që pedagogu është gjithmonë I përgatitur dhe mjaft I kuptueshëm dhe e bën orën mjaft
interesante;
 Më pëlqeu përmbajtja e lëndës dhe smë pëlqeu që mu desh të lexoja më tepër se sa në
lëksionet e tjera
 cfarë sugjeronin të ndryshonin:
 Që nxënësit të jënë më aktiv në orën e leksionit;
 Pjesëmarrja e studentëve të jetë më e madhe në orën e 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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22.9 Programi i Studimit: Bachelor në Navigacion
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies mesatarja aritmetike e studentëve që kanë marrë pjesë në pyetësor është 85% e
studenëve 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.
Nën një qasje krahasuese të rezultateteve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve për dy vitet
akademik 2017- 2018 dhe 2018-2019 rezultatet e diferencave të përgjigjeve mund të kategorizohen
në tre grupime: në grupin e parë diferancat janë më të vogla se 5%, në grupimin e dytë diferencat
i përkasin intervalit nga 5% deri në 10% si dhe së fundmi në grupin e tretë mbi 10%. Vetëm në tre
prej qëndrimeve të programit të studimit konstatohen ndryshime që i përkasin dy grupimeve të
fundit. Më konkretisht diferenca në kategorinë e dytë konstatohet në qëndrimin: “Pjesëmarrja në
mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst” ku nëse
gjatë vitit akademik 2017-2018 12% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin
për vitin aktual akademik rezultati shkon në 5.7% të studentëve. Rezultat ky që tregon megjithëse
minimal, një regres për progrmin e studimit.
Ndërkohë që në grupimin e tretë kategorizohen dy qëndrimet që vijojnë:
- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë” gjatë vitit akademik
2018-2019 kemi një rritje të konsiderueshme me 16.5% të studentëve që ishin totalisht
dakort dhe dakort me qëndrimin krahasuar me vitin e mëparshëm akademik. Kështu nëse
gjatë vitit akademik 2017-2018, 52.5% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me
qëndrimin për vitin aktual akademik rezultati shkon në 68% të studentëve .
-

Si dhe në lidhje me qëndrimin “ Mësimi ishte I mërzitshëm” krahasuar me vitin akademik
2017-2018 kemi një rënie të konsiderueshme të përqindjes së studentëve të cilët ishin
dakort dhe totalisht dakort me qëndrimin nga 66.6% në 45.4% të studentëve për vitin
akademik 2018-2019. Një rënie prej 21.2% të studentëve.

 Në seksionin e parë të pyetësorti 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:
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-

-

-

Nëse në nivel programi studimi, përmbajtjen e leksionit e vlerësonin si të keqe dhe shumë
të keqe vetëm 4.7% e studentëve në disa lëndë rezultati është 25 %, 17.64%, 16.67%,
11.64% e studentëve ( tabela nr. 2);
Nëse në nivel programi studimi vëtëm 3.8% 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: 11.76%, 17.64% 16.66%, 9.09%, 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 3.9% e studentëve, në 5 prej lëndëve të programit të studimit rezultati për po
të njëjtat përgjigje ju përkiste vlerave 17.64% si dhe në një lëndë 16.67% etj ( tabela nr. 4);
rezultate këto konsiderueshem të lartë.

 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. Vlen për tu theksuar se këto
diferenca konstatohen thuajse në të njëtjat lëndë të programit të studimit. Për më tepër:
- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.1% 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: 16.66%, 11.76%, 20% (për më tepër jeni të lutur ti
referoheni tabelës nr. 6)
- Në lidhje me qëndrimin “ Mësimi ishte interesant” , 5% e studentëve që ndjekin
programin e studimit nuk ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, ndërkohë që në
6 prej lëndëve të programit të studimit rezultati për po të njëjtat përgjigje ishte së paku dy
herë më i lartë se mesatarja aritmetike : 16.66%, 11.11%, 11.76%, 10%, 20%.
- Nëse në nivel programi studimi, 5.5% 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 :20 %, 16.66%, 11.11 (Tabela nr. 7)
- Nëse në nivel programi studimi vetëm 4.7% % e studentëve nuk ishin totalisht dakort dhe
dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në disa prej
lëndëve rezultati ishte: 20%, 11.76%, 10%, 16.66% ( tabela nr. 9);
- Nëse në nivel programi studimi 4.7% e studentëven nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “ Pedagogu e bën lëndën interesante”, në disa prej lëndëve për po të njëjtat
përgjigje rezultatet janë : 10%, 11.76%, 16.66%, 20% etj ( Tabela nr. 14)
- Nëse në nivel programi studimi vetëm 7.7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin
“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” në 9 prej lëndëve të programit të studimit
rezultati për po të njëtjat përgjigje ishte së paku dy herë më i lartë : 16.66%, 11.11%, 10%,
20%, 11.76%. ( jeni të lutur ti referoheni tabelës respektive)
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-

-

Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.1% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin “
Pedagogu ishite gjithnjë i përgatiur” në disa prej lëndë të programit të studimit përqindja
e studentëve që kanë dhënë të njëjtat përgjigje është : 16.66%, 11.11%, 20%.
Nëse në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve të cilët nuk mendonin se
pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshe për plotësimin e njohurive me dije të paprëfshira
në tekst ishte 5.7% , në disa prej lëndëve për po të njëjtat përgjigje rezultati ishte së paku
dy herë më i lartë, më specifikisht: 11.76%, 16.66%; 14.28%, 20%( tabela nr. 13)

 Një tjetër aspekt i cili ka nevoj për përmirësim dhe një vëmëndje të vecantë prej strukturave
përkatëse dhe pedagogëve respektiv është ai që vlerësohet nëpërmjet qëndrimeve “Përmbajtja
e mësimit ishte e vështirë “ si dhe “Në krahasim me leksionet e tjera mu desh të lexoja më
shumë” ku respektivisht në nivel programi studimi 58.5% e studentëve ishin totalisht dakort
dhe dakort me qëndrimin madje në tetë prej lëndëve të programit të studimit rezultati i
përgjigjeve të studentëve ishte mbi 70% të studentëve ( 80%, 72.73%, 77.78%, 70% etj, për
më tepër jeni të lutur ti referoheni, tabelës nr. 8) si dhe në dymbëdhjetë prej lëndëve të
programit të studimit mbi 75 e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin e dytë
duke arritur deri në 80% e studentëve ndërkohë që mesatarja aritmetike në nivel programi
studimi ishte 68%.
 Megjithëse krahasuar me vitin e mërpshëm akdaemik kemi një përmirësim të konsiderueshëm
të rezultateve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “ Mësimi ishte i mërzitshëm”
përsëri mesatarja aritmetik në nivel programi studimi prej 46.5% 46.5% e studentëve që ishin
totalisht dakort me qëndrimin mbetet ende i lartë, për më tepër në 13 prej 28 lëndëve të
programit të studimit 50% e studentëve ishin totalisht dakort me qëndrimin ( 50 % - 63.63% ).
Marrë në konsideratë këto rezultate sugjerojmë gjetjen e instrumentave dhe teknikave
mësimdhënse të cilat e kthjejnë mësimin në interesant për studentë duke marrë në konsideratë
gjithnjë edhe tipologjinë e lëndës dhe programin e studimit.
 Ne vijim pasqyrohen disa prej komenteve të studentëve113 mbi:
 elementët që vlerësonin në programin e studimit
 Më pëlqeu gjithçka;
 Mësimi ishte interesant
 Shpjegimi i kuptueshëm;
 Pedagogu ishte I qartë dhe I saktë;
 Përgatitja e pedagogut;
113
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 Performanca pedagogut;
 cfarë sugjeronin të ndryshonin:
 Praktika;
 Më shumë informacion;
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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22.10 Programi i Studimit: Bachelor në Shkenca Kompjuterike
Gjatë vitit akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë në pyetësor 93% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive,
e cila mund të konsiderohet si një pjesëmarrje mjaft e lartë duke i shndërruar kështu rezultatet e
pyetësorit mjaft përfaqësuese për mos të thënë gjithëpërfshirëse për të gjithë programin e studimit.
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 aspketesh të programit si metodologjinë mësimdhënëse të pedagogut,
programin e mësimit, cështjet kryesore të cdo teme etj. 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.
 Nën një analizë krahasuese rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-2018, ndryshimet në
rezultatet e përgjigjeve të studentëve mund të kategorizohen në tre grupe. Në grupin e parë
kategorizohen ato qëndrime ku diferenca 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
analize në vijim pasqyrohen vetëm qëndrimet që i përkasin dy kategorive të fundit. Në dy
pyetjet e mëposhtëme që i përkasin grupit të dytë vihet re se kemi një regres në të dyja aspektet
që velrësohen, për më tepër:
-

Krahasaur me vitin akademik 2017-2018 kemi një rënie të përqindjes së studenëve të cilët
e vlerësonin mësimin në përgjithësi si të mirë dhe shumë të mirë ndërkohë që kemi një
rritje të vlerësimit mesatar. Më konkretisht nëse gjatë vitit akademik 98.4% e studentëve
e vlerësonin si të mirë dhe shumë të mirë dhe 0.5% mesatar ndërkohë që për vitin aktual
akademik rezultati është 92.8% e studentëve e vlerësojnë si të mirë dhe shumë të mirë dhe
5.7% e vlerësojnë mesatar.

-

Nëse gjatë viti akademik 2017-2018, 81% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakot me
qëndrimin “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të
papërfshira në tekst”, për vitin akaemik 2018-2019 rezultati i studentëve që kanë dhënë
të njëjtën përgjigje është 75.8% e studentëve.
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Ndërkohë që në të treja qëndrimet e mëposhtme që i përkasin kategorisë së tretë konstatohen
ndryshime dhe përmirësime mjaft positive të aspekteve që vlerësohen nëpërmjet pyetjeve
përkatëse:
-

Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi një rritje të përqindjes së studentëve që nuk
janë dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” nga 18.1% në
30.5% për vitin aktual akademik. Rezultat ky mjaft positive për progrmain e studimit.

-

Për vitin akademik 2018-2019 kemi një rënie prej 18.1% të përqindjes së studentëve që
ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u
desh të lexoja më shumë”. Nëse në vitin akademik 2017-2018, 88% e studentëve ishin
totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin për vitin akademik 2018 ky rezultat shkon në
69.9% të studentëve.

-

Pozitiv konsiderohen njëkohësisht rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit
“Mësimi ishte I mërzitshëm” ku për vitin akademik 2018-2019 kemi një rënie prej 11.9%
të studentëve që ishin totalisht dakort me qëndrimin nga 61.4% në 49.5% të studentëve.

 Në seksionin e parë të pyetësorit mbi vlerësimin e tre aspekteve të programit të studimit
Përmbajtjen e Leksionit, Pedagogun e leksionit dhe Mësinin në Përgjithësi vetëm në disa lëndë
specifike të programit të studimit kishte studentë që i vlerësonin negativisht këto aspekte
ndërkohë që në nivel programi studimi rezultatet janë mjaft positive. Kështu:
- Nëse në nivel programi studimi vetëm 1.6% e studentëve e vlerësonin si shumë të keq dhe
të keq përmbajtejn e leksionit në 17 lëndë nuk kishte asnjë studentë që të vlerësonte keq
ose shumë keq, ndërkohë që në dy prej lëndëve ku kishte student që e vlerësonin keq dhe
shumë keq rezultatet ishin së paku dy herë më të larta se mesatarja aritmetike: 12.5% 6.25%
( Tabela nr. 2)
- Pedagogun e leksionit e vlerësonin si të keq ose shumë të keq vetëm në 7 lëndë prej 23
lëndëve të programit të studimit, ku në 5 prej këtyre lëndëve rezultatet janë shumë pranë
mesateres aritmetike 1.9% të studentëve ( ndër më të ulëtat në nivel Njësie Kryesore)
ndërkohë që vetëm në dy lëndë të programit të studimit rezultati për po të njëtën përgjigje
është 12.5% e studentëve.
- në pyetjen e fundit të seksionit të parë mbi vlerësimin e mësimit në përgjithësi vetëm
1.4% e studentëve që kanë plotësuar pyetësorin e vlerësonin si të keqe ose shumë të keqe
dhe vetëm në dy lëndë prej 23 lëndëve rezultatet për po të njëjtat përgjigje janë
respektivisht 12.5% të studentëve dhe 6.25%.
 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.
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-

Nëse në nivel programi studimi 6.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “ Mësimi ishte interesant” , thuajse në një të gjashtën e lëndëve të programit
të studimit përqindja e studentëve që kanë dhënë të njëjtat përgjigje është dy herë më I lartë
se mesatarja aritmetike e programit të studimit 18.75%, 14.29%, 12.5% ( për më tepër jeni
të lutur ti referoheni tabelës nr. 5);

-

Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin“Qëlllimi I mësimit u shpreh qartë” në 3 prej lëndëve të programit rezultati
është : 12.5%, 13.33%etj.

-

Vetëm në 3 prej 23 lëndëve të programit të studimit përqindja e studentëve që nuk ishin
dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “ Pedagogu ishte i qartë” ishte sëpaku dy herë më
e lartë se mesatarja aritmetike në nivel programi studimi. Kështu nëse në nivel programi
studimi 5.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort në lëndët e përmenduar më
lartë rezulati në dy prej lëndëve ishte 12.5% dhe në lëndën tjetër 14.29%.

-

Nëse në nivel programi studimi 9.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në disa prej lëndëve
rezultati ishte 18.75%, 31.25%, 26.67%, 21.43% shifra këto konsiderueshëm më të larta,
jo vetëm krahasuar me mesataren aritmetike por edhe nëse do ti krahasonim edhe me
rezultate të programeve të tjera.

-

Nëse në nivel programi studimi vetëm 4.2% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort
me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, në 4 prej 23 lëndëve të programit
të studimit rezultati ishte : 12.5% , 14.29%, 13.79% ( tabela nr. 8)

-

Të larta mund të konsiderohen edhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve që nuk ishin
dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” në disa
prej lëndëve të programit : 25%, 12.5% , 13.35%, 31.25% ( për më tepër jeni të lutur ti
referoheni tabelës nr. 9). Ndërkohë që mesatarja aritmetike në nivel programi studimi është
9. 6% e studentëve.

-

Nëse në nivel programi studimi 6.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspka dakort me
qëndrimin “ Pedagogu e bënlëndën interesante” në 4 prej lëndëve të programit të studimit
rezultati për po të njëjtat përgjigje arrinte në shifrat: 12.5%, 14.28%, 13.33%, 18.75%,

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
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studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave përkatëse ti referohen pyetësorëve
respektiv.
 Në vijim analizohen rezultatet e dy prej qëndrimeve të studentëve të cilat gjykojmë se kanë një
marrëdhënie midis njëra tjetrës ( analizimi I të cilës nuk është objekt I këtij studimi) pasi
vlerësojnë deri diku të njëjtin aspekt të programit të studimit, më konkretisht “ Përmbajtja e
mësimit ishte shumë e vështire” si dhe “ Në krahasim me leksionet e tjera më duhej të
lexoja më shumë”. Në qëndrimin e parë në nivel programi studimi 66.7% e studentëve ishin
totalisht dakort madje në 7 prej lëndëve të programit tejkalohej 75% e studentëve si dhe përsa
I përket qëndrimit të dytë mesatarja aritmetike e studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort
me qëndrimin ishte 69.9% e studentëve dhe në 9 prej lëndëve të prograit tejkalohej 75 % e
studentëve. Njëkoëhsisht në pyetjet e hapura studentët komentojnë: “Mua më pëlqeu struktura
në përgjithësi por shumë e vështirë të mbahet mend në praktikë; Mua më pëlqeu fakti që pjesa
e dytë e mësimit që vinte pas provimit 1 ishte shumë e thjeshtë. Përsa I përket pjesës së parë,
ishte e vështirë si fillim; Mua më pëlqeu ceshtja kryesore e cdo teme, me përjashtim të shkallës
së lartë të vështirësisë;” Nga sa më sipër duke marrë në konsideratë që kemi një përmirësim të
rezultateve së paku me 10% të studentëve për të dyja qëndrimet krahasuar me vitin e
mëparshëm akademik 2017-2018 ( shihni pjesën e krahasimit të qëndrimeve midis dy viteve
akademike) sugjerojmë strukturat përkatëse dhe pedagogët respektiv të vazhdojnë angazhimin
e tyre në implementimin e teknikave dhe metodave mësimdhënëse të cilat lehtësojnë procesin
e mësimnxënies së studentëve duke përfshirë edhe rishikimin e literaturës aty ku është e
mundur.
 Referuar rezultateve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Mësimi ishte i mërzitshëm”
ku në nivel programi studimi 49.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin madje duke arritur deri në 80% të studentëve në një prej lëndëve të programit. Nga
sa më sipër sugjerojmë ashtu sikurse edhe një vit më parë të ndërmerren veprimtari prej
strukturave përkatëse të cilat e bëjnë mësimin më interesant për studentët. Vlen për tu theksuar
se janë vet studentët që në pyetjet e hapura sugjerojnë disa prej instrumentave të cilat do ta
bënin mësimin më interesant si “: Më shumë praktikë në sallën e komjuterave; Duhen më
shumë orë laborator;”. Pikërisht implementimi i këtyre metodave do të ndikonte edhe në
përmirësimin e rezultateve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “ Pjesëmarrja në
mësim ishte e vlefshme për plotësimine dijes me njjjhuri të papërfshir anë tekst” ku në
disa prej lëndëve të programit 12.5%, 18.75%, 28.57%, 13.33%, 18.75%, 31.25%, 13.79% e
studenëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort (mesatarja aritmetike në nivel programi studimit
: 9.9%);
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Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve114 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
Më pëlqeu pjesa e pasqyrimit të valëve (rrezeve) dritore;
Përgatitja e profesorit;
Të gjitha ishin shumë mirë;
Mua më pëlqeu cështja kryesore e cdo teme , por pjesa më e vështirë është zbatimi I
formulave në lëndën e statistikës;
Shumë I qartë por duhet të jetë pak tolerant;
Pedagogët janë shumë të përgatitur dhe e bëjnë mësimin më të kuptueshëm;
Mësimdhënia, shpjegimi dhe organizimi i leksioneve, pakënaqësia nuk ka;
Mua më pëlqeu shumë lënda psese është mëse praktike por është shumë e veshtirë të
mbahet mend për provimet që vijnë më pas, plus infomacionin e asaj lëndë e kam lexuar
në internet;
Mua më pëlqeu fakti për pjesën kryesore të cdo teme, me përjashtim të praktikës që është
pak e vështirë;
Mua më pëlqeu pjesa kryesore e cdo teme, me me përjashtim të pjesës së vështirë që është
praktika në kompjuterin tënd;
Më pëlqeu lënda smë pëlqen laboratori;

 cfarë sugjeronin të ndryshonin:
 Pjesëmarrja;
 Më shumë praktikë në sallën e komjuterave;
 Kërkesa
 Duhet të punojmë edhe më shumë;
 Duhen më shumë orë laborator;
 Shtimi I gjuhëve që përdoren sot dhe do duhen në tregun e punës;
 Kërkesë më e madhe
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.

114

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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22.11

Programi i Studimit: Bachelor në Teknologji Informacioni

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies mesatarisht kanë marrë pjesë 93% e studentëve 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 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 në mënyrë të vecantë në disa prej lëndëve të programit aftësitë mësimdhënëse
të pedagogëve, interaktivitetin në auditorë megjithatë në disa prej fushave ka ende 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 pyetësorit 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 20172018, në disa prej qëndrimeve përgjigjet e studentëve janë të njëjta megjithatë mund të kontatohen
si përmirësime në vlerësimin e studentëve ashtu edhe rënie të vlerësimit pozitiv të studentëve.
Ashtu sikurse edhe në programet e tjera në qasjen krahasuese midis dy viteve akademike diferencat
midis qëndrimeve mund të kategorizohen në tre gurpime : në grupin e parë diferancat janë më të
vogla se 5%, në grupimin e dytë diferencat I përkasin intervalit nga 5% deri në 10% si dhe së
fundmi në grupin e tretë mbi 10%. Për arsye analizimi në vijim paraqiten vetëm qëndrimet që I
përkasin grupit të dytë dhe të tretë. Më specifikisht qëndrimet ku diferenca midis dy viteve
akademike i përket kategorisë së dytë janë:
-

Karahasuar me vitin akademik 2018-2018 konstatohet një përmirësim me 8.3% të
studentëve të cilët e vlerësojnë më pozitivisht përmbajtjen e leksionit. Më konkretisht
nëse gjatë viti akademik 2017-2019, 9 % e studentëve e vlerësonin si të keq ose shumë të
keq për vitin akademik 2018-2019 kemi një rënie në 0.7% të studentëve.

-

Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rënie me 8.9% të studentëve që e
vlerësonin mësimin në përgjithësisi të keq ose shumë të keq.

-

Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018, 83% e studentëve ishin totalisht dakort me qëndrimin
”Pedagogu ishte i Qartë” për vitin akademik 2018-20019 rezultati është në 91.4%. Një
përmirësim ky pozitiv i vlerësimit të studentëve mbi këtë aspekt të programit të studimit.

Në vijim analizohen qëndrimet të cilat I përkasnin kategorisë së tretë të diferencave:
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-

Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 për vitin aktual akademik kemi një rritje me 11%
të studentëve që ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Mësimi ishte
Interesant”, nga 83% në 94% në studentëve.

-

Nëse në vitin akademik 2017-2018, 81% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me
qëndrimin “Qëllimi i Mësimit u Shreh Qartë”, për vitin aktual akademik kemi një rritje
në 91.2% të studentëve.

Nga të dhënat e mësipërme mund të arrijmë në përfundim se për vitin akademik 2018-2019 kemi
përmirësime mjaft pozitive të percetimeve të studentëve ndaj aspekteve të ndryshme të programit
të studimit që vlerësohen nëpërmjet pyetësorit krahasuar me vitin e mëparshëm akademik.
 Në seksionin e parë të pyetësorit rezultatet e përgjigjeve të studentëve për tre aspekte të
programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e leksionit si dhe Mësimin në Përgjithësi janë
mjaft pozitive, vetëm në një numër të kufizuar lëndësh kishte studentë që e vlerësonin keq dhe
shumë keq programin. Për më tepër :
- Vetëm në dy prej lëndëve të programit të studimit kishte studentë që e verësonin keq dhe
shumë keq mësimin në përgjithësi.
-

-

Në lidhje me vlerësimin e përmbajtjes së leksionit vetëm në 2 prej 23 lëndëve të programit
të studimit kishte studentë që e vlerësonin keq dhe shumë keq respektivisht 6.67% dhe
7.69%.
Në 19 prej 23 lëndë nuk kishte asnjë studentë që të vlerësonte keq dhe shumë keq
pedagogun e leksionit. Në lëndët që kishte vlerësime negative rezultati i përkiste fashës
6.25%- 6.67%. ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 3)

Sugjerojmë që lëndët në të cilat vlerësimet e studentëve janë pozitive të shërbejnë si praktikë e
mirë.
 Në seksionin e dytë të pyetësorit në një pjesë të konsiderueshme të qëndrimeve konstatohen
diferenca të konsiderueshme midis mesatares aritmetike të përgjigjeve të studentëve dhe
rezultateteve në lëndë specifike. Pikërisht evidentimi i ketyre diferencave të shërbejë si një
burim informacioni i rëndësishëm për strukturat përkatëse që ofrojnë programin e studimit me
qëllim përmirësimin e mëtejshëm të tij. Më specifikisht :
- Nëse në nivel pogrami studimi 4.8% e studenëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në tre prej lëndëve të programit të studimit rezultati
ishte sëpaku dy herë më i lartë 11.11% dhe 23.07% ( tabela nr. 5);
- Nëse në niel programi studimi 7.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, në disa prej lëndëve rezulati është: 20%,
15.38%, 15.38%, 3.07%. ( tabela nr. 6);
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-

-

-

-

Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në nivel
programi studimi 9.8% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, ku
në disa prej lëndëve rezultati ishte 23.07%, 18.75%, 20% ( Tabela nr. 9);
Një tjetër qëndrim ku konstatohen diferenca midis mesatares aritmetike në nivel programi
studimi dhe rezultateve në lëndë specifike është “ Përmbajtja e mësimit ishte shumë e
vështirë”, nëse në nivel programi studimi 7.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak
dakort me qëndrimin ndërkohë që në 3 prej lënëve të programit të studimit rezultait ishte
sëpaku dy herë më I lartë: 15.38%, 23.07%, 22.22% ( Tabela nr. 7);
Mbi qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” në nivel programi studimi vetëm
6.1% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin megjithatë në 4 prej
lëndëve të programit të studimit rezultati ishte 20%, 23.07%, 15.38% ( Tabela nr. 11)
Nëse në nivel programi studimi 6.4% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin “
Pedagogu e bën lëndën interesante” në disa lëndë, ashtu sikurse në qëndrimet e
mësipërme, rezultati është sëpaku dy herë më i lartë më konkretisht 16.67%, 15.38%,
30.76% ( tabela nr. 14)

Vlen për tu theksuar se në të gjitha qëndrimet e mësipërme mesatarja aritmetike e vlerësimit
negativ të studimit është nën 10% të sudentëve që ndjekin programin e studimit, cka mund të
konsiderohen si rezultat pozitiv.
 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve në pyetje e hapura: “Më pëlqeu
lënda nuk më pëlqeu fakti që unë vijë nga një shkollë profesionale dhe disa tema nuk i kemi
zhvilluar atje; Më pëlqeu mësimdhënia dhe nuk më pëlqeu fakti që unë vijë nga një shkollë
profesionale dhe disa gjëra atje nuk i kemi bërë dhe hasa shumë vështirësi; Ishte e vlefshme
njohuria që mora gjatë orëve të leksioneve. Kishte raste që nuk kuptoja ndonjë ushtrim;
Rregullime për disa nxënës që vijnë nga shkolla profesionale” si dhe rezultatet e përgjigjeve të
studentëve ndaj qëndrimeve:
- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë” ku në nivel programi
studimi 66.4% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin , për më tepër
në 7 prej lëndëve të programit mbi 80% e studentëve ishin totalisht dakort duke arritur deri
në shifrat 100% dakort dhe totalisht dakort.
- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 64.9% e
studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin madje në disa pej lëndëve
tejkalonte 80% të studentëve ( 83.33%, 83.34%, 91.67%, 81.25%, 80% etj)
Sugjerojmë rishikimin e aplikimin e metodave mësimdhënëse prej pedaogëve respektiv me qëllim
lehtësimin e procesit të të nxënit tek studentët si dhe rishikimin e programve të disa prej lëndëve
duke marrë në kosideratë edhe njohuritë dhe mangësitë e studentëve.
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 Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” në një numër të
konisderueshëm lëndësh mbi 15% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin
: 15.38%, 18.75%, 22.22% etj. (tabela nr. 12) referuar këtyre rezultateve ashtu sikurse në vitin
e mëparshëm akademik sugjerojmë gjetjen e metodave me qëllim inkurajimin e dialogut dhe
diskutimeve në klasë si dhe krijimin e një mjedisi të përshtatshëm prej pedagogëve respektiv
ku studentët të shprehin opinionet dhe mendimet e tyre.
 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve ku në një numër të konsiderueshëm
lëndësh, 11 prej 23 lëndëve mbi 40% e studentëve e vlerësoni Mësimin si të mërzitshëm si
dhe në nivel programi stusdimi 15.2% 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 më tepër në disa lëndë rezultati ishte 28.57%, 25%, 30.77%,
33.33%, ( tabela nr. 13) si dhe komentet e studentëve: “Mund të përdoret kompjutei për
konkretizimin e temës mësimore. Duhet bërë punë laboratori për të parë realizimin në praktikë
të teorisë;” sugjerojmë angazhimin e të gjitha strukturave përgjegjëse dhe pedagogëve
respektive në gjetjen e mënyrave për të kthyer mësimin interesant për studendët si përshëmbull
stimulimin e studentëve nëpërmjet metodave të ndryshme mësimdhënse si përfshirja në auditor
të njjohurive të cilat nuk janë të përfshira domosdoshmërisht në tekstin bazë të lëndës
përkatëse.
 Referuar komenteve të studentëve në pyetjet e hapura : “Përdorimi i kompjuterit në shpjegimin
e mësimit; Të përdoren kompjuterat për një shpjegim më të ilustruar; Përdorimi i laboratorit të
kompjuterave për aplikimin në praktikë të njohurive teorike; Zhvillimi i laboratorëve për
aplikimin në praktikë të njohurive të marra; Mësimi duhet të zhvillohet në një sallë laboratori
për të parë në kompjuter ekzekutimin e kodit të programit;” duke marrë në konsideratë edhe
vet tipologjinë e programit të studimit sugjerojmë anagzhimin e të gjitha strukturave
përgjegjëse për sigurimin e bazës materiale në funksion të mësimdhënies si dhe pasurimin e
laboratorëve didaktikë.
Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve115 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 lënda dhe nuk më pëlqeu fakti I orareve; ;
 Komunikimi
115

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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 Pedagogu zhvilloi shumë shembuj ushtrimesh me qëllim përvetësimin e njohurive dhe kjo
ishte një gjë shumë e mië;
 Më pëlqeu mësimdhënia nuk më pëlqyen oraret;
 Gjëja që më pëlqeu më tepër është që si leksioni ashtu edhe seminari zhvillohej nga e njëjta
pedagoge;
 Shkrimi I pedagogut në dërrasë herë pas here nuk është i kuptueshëm;
 Mësimdhënia më pëlqen nuk ka ndonjë gjë që nuk më pëlqen;
 Dilogu në mësim e bën lëndën më interësante;
 Diskutimi në klasë;
 Shpjegimi I cili ishte I mirë. Nuk më pëlqen kur ecën shumë shpejt në leksion.
 Komunikimi në grup;
 Më pëlqeu që pedagogu kërkonte bashkëpunim, nuk më pëlqeu fakti që unë vi nga një
shkollë që kam bërë vetëm italisht dhe frëngjisht dhe hasa shumë vështirësi;










 “cfarë sugjeronin të ndryshonin:
Përmirësimi I orareve të seminarit;
Shpjegim më të qartë;
Përmirësimi I orareve;
Të përmirësohet shpjegimi dhe e folura në klasë;
Pajisja me klasa kompjuterike;
Thjeshtësimi I lëndës;
Rregullimi I orarit;
Rregullimi i lëndëve sipas shkollave nga ne vijmë;

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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22.12 Programi i Studimit : Master Profesional në "Mësuesi AM në Biologji, me profil
minor në Kimi"
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë 95% e studentëves (mesatarja aritmetike e përqindjes së
pjesëmarrjes së studentëve për cdo lëndë të programit të studimit)116, duke i bërë rezultatet e
pyetësorit domethënëse 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 rezultateve 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
pyetjetet e hapura ku vlerësoheshin një sërë aspektesh pozitive si përgatitjen e pedagogëve, aftësitë
komunikuese, ndërveprimin në auditor, njohuritë e marra në lëndë specifike 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
vlerësimin e Përmbajtjes së Leksionit dhe Mësimit në Përgjithësi vetëm në një lëndë të
programit të studimit 13.33% të studentëve i vlerësonin keq dhe shumë keq aspektet e mësipërme
(ndërkohë që në nivel programi studimi rezultati ishte nën 1% e studentëve). Në qëndrimin e tretë
të seksionit të parë mbi vlerësimin e pedagogut të leksionit vetëm 3.8% e studenëve e kanë
vlerësuar si shumë të keq dhe të keq ndërkohë që në dy prej lëndëve rezultati është rreth dy herë
më i lartë : 3.8% dhe 33.33% e studentëve.
Më poshtë pasqyrohen të analizuara ato qëndrime ku midis lëndëve konstatohet një diferencë
sëpaku dy herë më e lartë se mesatarja aritmetike në nivel programi studimi. Për lehtësi analizimi
qëndrimet janë të grupuara në dy grupe që i përkasinin respektivisht intervalit deri në 5% e
studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin si dhe 5% deri në 10% të studentëve.
Në grupin e parë bëjnë pjesë:
-

-

Qëndimi “Mësimi ishte Interesant” ku në nivel programi studimi 4.5% e studentëve nuk
ishin dakort me qëndrimin si dhe në tre prej lëndëve të programit,ndëkohë që vetëm në dy
lëndë të programit të studimit 13.33% dhe 10.71 % 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
4.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndëkohë që vetëm në
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-

një lëndë të programit të studimit përqindja e studentëve që ka dhënë të njëjtën përgjigje
është 20%, një diferencë kjo konsiderueshëm më e lartë.
Së fundmi nëse në nivel programi studimi me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën
interesante” 4.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort në disa prej lëndëve
përqindja e përgjigjeve të studentëve ishte 21.05%, 16.67%, 11.11% ( për më tepër jeni të
lutur ti referoheni tabelës bashkëlidhur me rezultatet e pyetësorit);

Në grupimin e dytë bëjnë pjesë qëndrimet që vijojnë:
- Nëse në nivel programi studimi 5.7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin
“Pedagogu Inkurajonte mendimin kritik” në tre prej lëndëve të programit të studimit
rezultati është sëpaku dy herë më i lartë: 14.28%, 20%, 13.33%.
- Mbi qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin me njohuri të
papërfshira në tekst” në nivel programi studimi 9.8% e studentëve nuk ishin dakort dhe
aspak dakort me qëndrimin njëkohësiht në disa prej lëndëve rezultati ishte : 28.57% si dhe
20% të studentëve;
- “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” ku në nivel programi studimi 5.4% e studentëve
nuk ishin dakort dhe aspak dakort ndërkohë në dy prej lëndëve të programit të studimit
rezultati ishte 13.33% si dhe 20% e studentëve.
- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, në nivel
programi studimi 5.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort megjithatë në katër
prej lëndëve të programit të studimit rezultati është sëpaku dy herë më i lartë: 13.33%,
14.29%, 14. 28% si dhe 20% e studentëve.
- Si dhe së fundmi në lidhje me qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë” në nivel programi
studimi 4.5% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që
në dy prej lëndëve rezultati për po të njëjtat përgjigje është : 11.12% dhe 15.79% e
studentëve.
Nga të dhënat e mësipërme arrijmë në përfundimin se në nivel programi studimi rezultatet janë
mjaft pozitive ndëkohë që në lëndët në të cilat hasen diferenca të konsiderueshme me mesataren
aritmetike në nivel programi studimi sugjerojmë që struturat përkatëse dhe pedagogët respektiv të
angazhohen në përmirësimin e aspekteve që vlerësohen negativisht.
Deri më tani në këtë pjesë të raportit janë pasqyruar ato qëndrime në të cilat kërkohet 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 kosnideratë :
- 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”, ku
respektivisht në nivel programi studimi 52.3% e studentëve ishin totalisht dakort dhe
dakort me qëndrimin ( duke arritur deri në 85.72% të studentëve) dhe për qëndrimin e dytë
në nivel programi studimi 62.2% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me
qëndrimin (madje në një prej lëndëve të programit të studitmit arrinte deri në 92.86% );
- si dhe komentet e studentëve në pyetjet e hapura: “ Koha e dhënies së informacionit ishte
shumë e shkurtër që na vështirëson punën në leksion; Ishte lëndë e vështirë në krahasim
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me të tjerat; Mendoj që leksionet janë tepër të ngarkuara për një student të mësuesisë për
mos të thënë që e gjithë lënda është e tillë; Leksionet të përmblidhen në një libër; Të ketë
një libër rreth llojeve të bimësisë; Nuk më pëlqen fakti që bëhet përsëritje e panevojshme
e gjërave që kemi ezauruar më përpara; Duhet të përdoren më tepër teknika praktike për
një produktivitet më të lartë;
sugjerojmë aplikimin e instrumentave dhe teknikave të cilat lehtësojnë procesin e të nxënit tek
studentët me qëllim përgatitjen e profesionistëve të cilat zotërojnë aftësitë dhe kompetencat në
përputhje me qëllimin e programi të studimit. Njëkohësisht duke marrë në kosnideratë komentet e
mësipërme në disa prej lëndëve specifike sugjerojmë rishikimin e literaturës përkatëse duke marrë
në konsideratë specifikat e lëndëve.



















117

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve117 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
Mësimi ishte i lehtë;
Përmbajtja;
Mësimi ishte i vlefshëm dhe kreativ;
E bën mësimin më të thjehstë për tu kuptuar;
Përdorimi i shembujve;
Mësimi ishte i vlefshëm dhe keativ;
Metodologjia është shumë e mirë;
Mënyra e zhvillimit të leksionit ishte e tillë që më bëri mos ta ndjeja lodhjen dhe
vështirësinë e lëndës;
Punimi i ushtrimeve ë shumta në biostatistikë;
Mësimi në përgjithësi ishte shumë i mirë dhe qëllimi i mësimit u shpreh qartë;
Më pëlqeu liria që pedagogu impononte tek studentët. U ndjeva i lirë për të shprehur
mendimin tip për cdo cështje;
Mësimi shpjegohej shumë qartë dhe arrihej të kuptohej cdo koncept;
Më pëlqeu fakti që mësova si mund të realizoj një punim diplome duke u bazuar në
përpunimin e askte të statistikave sipa formulave të marra në këtë lëndë;
Një avantazh që do të vecoja është arritja e përfshirjes së studentëve në mësimnxënie;
Më pëlqeu që pedagogu nxit diskutimin në klasë dhe në qëndër është studenti;
Liria për të shprehur gjithcka kisha të paqartë por edhe sygjerime se cmund të bënim
ndryshe për ta bërë mësimin më interesant;
Komunikimi dhe bashkëveprimi;

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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Leksionet ishin shumë të qarta dhe praktike;
Bashkëveprimi midis mësuesit dhe nxënësit;
Mësimdhënia është në nivele shumë të kënaqshme;
E bën mësimin më të lehtë për ta kuptuar;
Më shumë se asnjë tjetër pedagogia ishte më e përgatiru se edhe një shkenctar. E
palodhshme. E logjikshme që na linte pa fjalë me intelektine e saj;
 Eksperimentet dhe punët tona e bënë lëndën më interesante duke na aktivizuar dhe duke
zbuluar edhe më tepër aftësi nga vetja;
 Nuk më pëlqen fakti që bëhet përsëritje e panevojshme e gjërave që kemi ezauruar më
përpara;
 Të flasësh për natyrën vet jetën është gjithmonë bukur dhe interesante;
 Përgatitja e pedagogut në një mënyrë të pa krahasueshme;
 Mirëkuptimi dhe korrektësia;
 Komunikimi;
 cfarë sugjeroni të ndryshoni:
 Tekonologjia;
 Përdorimi I teknologjisë;
 Mjetet e punës;
 Të kishte një kohëzgjatje me të madhe për të pununar më shumë me ushtrime;
 Të kishim leksione;
 Të nxitet sa më shumë mendimi kritik;
 Të ishte më e gjatë praktika;
 Kuriozitete sa më shumë gjatë orës mësimore;
 Shpjego më shumë;
 Angazhimi në klasë;
 Informacion;
 Leksionet të përmblidhen në një libër;
 Shprendarja e orëve;
 Mënyra e velrësimit nga mësuesi të jetë e njëjtë për të gjithë studentët;
 Përzgjedhja e leksionit;
 Përfshirja e klasës në mësimdhënie;
 Të ketë një libër rreth llojeve të bimësisë;
 Të ndahen orët mësimore në ditë të ndryshme;
 Orari më I shkurtër
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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22.13 Master Profesional në Mësuesi pë Arsimin e Mesëm në Lëndën Informatikë
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë 90% e studentëve ( mesatarja aritmetike e përqindjes së
pjesëmarrjes së studentëve për cdo lëndë të programit të studimit)118. 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 vijim realizohet një analizë e detajuar e rezultateve të pyetësorëve të organizuar sipas
seksioneve të pyetësorti. Në tre pyetjet e para të pyetësorit mbi vlerësimin e Përmbatjtjes së
leksionit, Pedagogun e leksionit dhe Mësimin me përjashtim të dy lëndëve të programit të studimit
nuk kishte asnjë studentë që i vlerësonte keq ose shumë keq të tre qëndrimet e sipërcituara. Më
specifikisht: nëse në nivel programi studimi vetëm 1% e studentëve vlerësonte shumë keq
Përmbajtjen e leksionit vetëm në një lëndë 12.5% e studentëve e vlerësonin negativisht; nëse në
nivel programi studimit 1.5% e studentëve e vlerësonin keq dhe shumë keq Pedagogun e leksionit
në po të njëtën lëndë 18.75% e studentëve e vlerësonin negativisht si dhe së fundmi nëse 2.1% e
studentëve e studentëve vlerësonin keq dhe shumë keq përmbajtjen e Mësimit në Përgjithësi
përpos lëndës së mësipërme ku përsëi 18.75% e studentëve e vlerësonin negativisht, vlerësim
negativ konstatohet edhe një një lëndë tjetër të programit të studimti( 6.67% e studentëve).
Reuzltate këto ndër më pozitivet në nivel Njësie Kryesore ndërkohë që në qëndrimet që vijojnë
mesatarja aritmetike e rezultateve në nivel programi studimi është pozitive ndërkohë që në disa
prej lëndëve specifike gjykojmë se është e nevojshme një vëmendje e vecantë prej strukturave
përkatëse. Më konkretisht:
-

-

Nëse në nivel programi studimi “Mësimi ishte interesant” 5.8% e studentëve nuk ishin
dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, në tre prej lëndëve të programit të studimit rezultati
ishte sëpaku dy herë më i lartë 18.75% e studentëve, 25 % ( për më tepër jeni të lutur ti
referoheni tabelës përmbledhe të rezultateve bashkëlidhur)
Po i njëjti rezultat në nivel programi studimi konstatohen edhe në qëndrimet : “Qëllimi i
mësimit u shpreh qartë”, “Pedagogu ishte i qartë”, “Pjesëmarrja në mësim ishte e
vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst” ku në nivel
programi studimi 5.8% e studenëve nuk ishin dakort me qëndrimet ndërkohë që në disa
prej lëndëve rezultatet ishin repektivisht: në qëndrimin e parë në tre prej lëndëve të
programit rezultatet ishin 18.75%, 25%; në qëndrimin e dytë: në tre prej lëndëve rezultati
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-

-

ishte 12.5%, 25%, 18.75%; në qëndrimin e tretë: përsëri në tre prej lëndëve rezultati ishte
12.5%, 25% dhe 18.75%.
Nëse në nivel programi studimi 4.8% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin
“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, ne tre prej lëndëve të programit
të studimit rezultati i studentëve që nuk ka dhënë të njëjtën përgjigje është 12.5%;
Në qëndrimet që vijojnë në nivel programi studimi 5.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe
aspak dakort me qëndrimet “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”; “Pedagogu
inkurajonte mendimin kritik”, “Pedagogu e bën lëndën interesante”; ndërkohë që për
secilin qëndrim në dy prej lëndëve të programit rezultatet ishin 18.75% dhe 25%.

Nga analiza e mësipërme sugjerojmë që 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. Dëshirojmë të theksojmë se të gjitha rezultatet
më pak pozitive në qëndrimet e mësimpërme evidentohen thuajse në të njëjtat lëndë të programit
të studimit.
Nëse rezultatet e mësipërme kërkojnë një vëmedje të vecantë për lëndë specifike ndërkohë që në
qëndrimet që vijojnë gjykojmë se duhen ndërmarrë veprimtari konkrete për përmirësim në nivel
programi studimi. Më konkretisht për qëndrimet :
-

-

-

“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 73.5%
e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin ku madje në katër lëndë
rezultatet e pyetësorëve i përkasnin intervalit 80%- 90%;
“Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel
programi studimi 77.9% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin
ku në pesë prej lëndëve rezultatet e pyetësorëve i përkasnin fashës 80%- 100%;
“Mësimi ishte i mërzitshëm” në nivel programi studimi 56.4% e studentëve ishin
totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin ku në gjysmën e lëndëve të programit të
studimit mbi 60% e studentëve ishin totalisht dakort me qëndrimin.

Nga sa më sipër sugjerojmë prej strukturave përkatëse dhe pedagogëve respektiv gjetjen e
instrumentave dhe metodologjive pedagogjike të cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies tek
studentët. Pikërisht aplikimi i këtyre teknikave do të ndikojë njëkohësiht në kthimin e mësimit në
interesant për studentët.


119

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve119 në njërën prej pyetjeve të
hapura të cilat mund të shërbejnë njëkohësiht si një pikë e rëndësihme referimi për
përmirësimin e mëtejshëm të programit. Duke qenë se përgjigja ndaj pyetjeve të hapura

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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janë fakultative në pyetjen e 13- të “Sugjerime për përmirësimin e mësimit” nuk ka asnjë
koment.
 elementët që vlerësonin në programin e studimit
Mësimi për përdorim në punë;
Mësimi ishte shumë edukativ;
Më ëplqeu mënyra e shpjegimit
Më pëlqeu mënyra e organizimit të orës së mësimit.

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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22.14 Programi I Studimit : Master Profesional në Mësuesi në Matematikë
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë 94% e studentëves ( mesatarja aritmetike e përqindjes së
pjesëmarrjes së studentëve për cdo lëndë të programit të studimit)120, duke i bërë rezultatet e
pyetësorit domethënëse 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 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 programin e studimit studentët vlerësonin një sërë praktikash të mira si: Mënyrën e shpjegimit
dhe transmetimit të dijeve prej pedagogëve; përgatitjen e tyre etj, megjithatë një sërë aspketesh që
vlerësohen nëprmjet këtij pyetëori kanë nevoj për përmirësim.
Në vijim realizohet një analizë e detajuar e rezultateve të pyetësorëve të organizuar sipas
seksioneve të pyetësorti. Në tre pyetjet e para të pyetësorit mbi vlerësimin e Përmbatjtjes së
leksionit, Pedagogun e leksionit dhe Mësimin në përgjithësi rezultatet janë shumë pozitive ku
në nivel programi studimi nën 1.5% e studentëve i vlerësonin keq ose shumë keq aspektet e
sipëcituara. Më specifikisht :
-

-

-

Në vetëm një prej lëndëve të programit të studimit vetëm 0.5% e studentëve e vlerësonin
si të keq përmbajtjen e leksionit madje në vetëm një prej lëndëve 5.56% e studentëve kanë
dhënë të njëjtën përgjigje, ndërkohë që në 11 lëndët e tjera nuk kishte asnjë studentë që të
vlerësonin negativisht.
Vetëm në dy prej 12 lëndëve të programit të studimit kishte studentë që e vlerësonin
pedagogun e e leksionit si të keq ose shumë të keq, ndërkohë që në nivel programi studimi
rezultati ishte 1% e studentëve.
Së fundmi në pyetjen e tretë të seksionit të parë nëse në nivel programi studimi 1.4% e
studentëve e vlerësonin si të keq ose shumë të keq mësimin në përgjithësi si dhe në tre
lëndë kishte studentë që kanë dhënë të njëjtat përgjigje( 5.56% e studentëve në cdo lëndë
ka vlerësuar si të keqe ose shumë të keqe).

Rezulatet e mësipërme janë mjaft pozitive si në nivel programi studimi edhe për lëndët specifike
në vetvete, ndërkohë që në qëndrimet që vijojnë mesatarja aritmetike e rezultateve në nivel
programi studimi është pozitive ndërkohë që në disa prej lëndëve specifike gjykojmë se është e
nevojshme një vëmëndje e vecantë prej strukturave përkatëse. Qëndrimet që vijojnë janë të ndara
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në dy grupime: në grupin e parë meastarja aritmetike e përgjigjeve të studentëve është nën 5% dhe
në grupimin e dytë nga 5% deri në 10% të studentëve.
 Deri në 5% e studenëve në nivel programi studimi nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin:
- “Pedagogu ishte i qartë” në nivel programi studimi 4.5% e studentëve nuk ishin dakort
dhe aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që në dy prej lëndëve rezultati për po të njëjtat
përgjigje është : 11.12% dhe 15.79% e studenëve.
- “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” ku në nivel programi studimi 4.1% e studentëve
nuk ishin dakort dhe aspak dakort si dhe në një prej lëndëve rezultati ishte 16.67% e
studentëve.
- “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, në nivel programi studimi 4.6%
e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort si dhe në dy prej lëndëve të programit
rezultai ishte 11.11% dhe 21.05% e studentëve.
 Grupi i dytë në të cilin përqindja e studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin i përket intervalit 5%- 10% të studentëve.
- Në lidhje me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në nivel programi studimi 6.4% e
studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin si dhe në tre prëj lëndëve të programit, në dy
lëndë 11.12% e studënve nuk ishin dakort dhe aspak dakort si dhe në një prej tyre 26.32%.
- Një tjetër qëndrim ku konstatohen diferenca midis mesatares aritmetike dhe rezultateve për
lëndë specifike është: “Qëllii i mësimit u shpreh qartë”, ku në nivel programi studimi
5.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndëkohë që në tre
lëndë rezultatet për po të njëjtat përgjigej ishin 11.12%( në dy lëndë) dhe 23.32% e
studentëve.
- Nëse në nivel programi studimi 8.2% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin
“Pedagogu Inkurajonte mendimin kritik” në disa prej lëndëve rezultatet janë: 16.67% ,
11.12% etj (ku në gjysmën e lëndëve mbi 10% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak
dakort me qëndrimin)
- Mbi qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin me njohuri të
papërfshira në tekst” në nivel programi studimi 6.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe
aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që përsëri në disa prej lëndëve rezultati ishte 11.12%
si dhe 16.67% e studentëve.
- Së fundmi nëse në nivel programi studimi me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën
interesante” 6.9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort në disa prej lëndëve
përqindja e përgjigjeve të studentëve ishte 21.05%, 16.67%, 11.11% ( për më tepër jeni të
lutur ti referoheni tabelës bashkëlidhur me rezultatet e pyetëorit);
Sikurse është përmendur edhe më sipër sugjerojmë që pikërisht këto diferenca midis rezutateve të
lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale

Faqe 225 nga 240

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL

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.
Nëse rezultatet e mësipërme kërkojnë një vëmendje të vecantë për lëndë specifike ndërkohë që në
qëndrimet që vijojnë gjykojmë se duhen ndërmarrë veprimtari konkrete për përmirësim në nivel
programi studimi. Më konkretisht për qëndrimet :
-

-

“Mësimi ishte i mërzitshëm” në nivel programi studimi 49.6% e studentëve ishin
totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin madje thuajse në gjysmën e lëndëve të
programit të studimit rezultati ishte mbi 50% duke arritur deri në 66.67% të studentëve.
“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 72%
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 74.7% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin
(madje në një prej lëndëve të programit të studitmit arrinte deri në 94.44% );

Referuar rezultateve të mësipërme si dhe disa prej komenteve të studentëve në pyetjet e hapura:
“Të përdorim teknologji; Mëndojmë se mësimi duhet të bazohet më shumë nga ana e praktikës,
domethënë të bëhen më shumë ushtrime sesa teori. Në këtë mënyrë dhe student di si të orientohet
më mirë; Më shumë praktikë në matlab” sugjerojmë prej strukturave përkatëse dhe pedagogëve
respektiv gjetjen e instrumentave dhe metodologjive pedagogjike të cilat lehtësojnë procesin e
mësimnxënies tek studentët. Pikërisht aplikimi i këtyre teknikave do të ndikojë njëkohësiht në
kthimin mësim interesant për studentët.

121



Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve121 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










Nga mësimi më pëlqyen të gjitha;
Mënyra e shpejgimit na pëlqeu shumë;
Nga ëmsimi më pëqleu që pedagogët janë gjithnjë të përgatirur gjithmonë;
Lënda është interesante dhe mësimdhënia në nivelt e duhura;
Gjithmonë informacioni u transmetua në mënyrë të qartë dhe të saktë nga pedagogu;
Metodat e reja të zgjidhjes së ekoacioneve linerare dhe jo dh programimi ne Metlab;
Metodat e programimit në matlab;
Më pëlqeu përmbajtja e mëismit;

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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 Super;
 Përcjellja e informacionit ishte shumë e qartë dhe përpjekja e pedagogut për të na sjellë në
mënytë sa më të kuptueshme;
 Mësimdhënia nga ana e pedagogut;
 Të gjithë më pëlqejnë në këtë universitet;
 Puna në laborator;
 cfarë sugjeronin të ndryshonin:
 Ngritja e zërit;
 Teknologji;
 Të përdorim teknologji;
 Mëndojmë se mësimi duhet të bazohet më shumë nga ana e praktikës, domethënë të bëhen
më shumë ushtrime sesa teori. Në këtë mënyrë dhe student di si të orientohet më mirë;
 Më shumë praktikë në matlab;
 Të përdoret më shumë teknologjia në mësimdhënie;
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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22.15 Programi i Studimit : Master Profesional në Studime të Avancuara Detare
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë 84% e studentëve (mesatarja aritmetike e përqindjes së
pjesëmarrjes së studentëve për cdo lëndë të programit të studimit)122, duke i bërë rezultatet e
pyetësorit domethënëse 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 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 mënyrë të vecantë dëshirojmë të ndalemi në komentet e studentëve në
pytjetet e hapura ku vlerësoheshin një sërë aspektesh pozitive si përgatitja e pedagogëve, aftësitë
komunikuese, ndërveprimi në auditor, njohuritë e marra në lëndë specifike etj.
Në seksionin e parë të pyetësorit të përbërë prej tre pyetjeve mbi vlerësimin e Përmbajtjes së
Leksionit, Mësimit në Përgjithësi, Pedagogut të Leksionit nuk kishte asnjë studentë që i
vlerësonte keq ose shumë keq aspektet e sipërpërmendura. Rezultate këto ndër më pozitivet jo
vetëm në nivel njësie kryesore por edhe në rang institucioni.
Mjaft pozitive janë rezulatet për një sërë qëndrimesh të pyetësorit. Për konkretisht:
Në qëndrimet ; “Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”,
“Pedagogu ishte i qartë” vetëm 0.6% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin, për
më tepër në secilin prej qëndrimeve vetëm në një lëndë 5.88% e studentëve nuk ishin dakort
dhe aspak dakort.
- Në qëndrimet: “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, “Pedagogu e bën lëndën
interesante” mesatarja aritmetike në nivel programi studimi e studenëve që nuk ishin
dakort me qëndrimet ishte 1.2% dhe vetëm në dy lëndë për secilën qëndrim kishte studentë
që kanë dhënë të njëjtat përgjigje ( 5.8% e studentëve);
- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në dy
prej lëndëve të programit 11.76% e studenëve nuk ishin dakort. (ndërkohë që mesatarja
aritmetike në nivel programi studimi 4.1% e studentëve).
- Në disa prej lëndëve të programit të studimit 29.41%, 17.65%, 11.76% e studentëve nuk
ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”
Me përjashtim të dy qëndrimeve të fundit rezultatet janë mjaft positive si në nivel programi studimi
edhe në lëndët specifike të programit, ndërkohë që në lëndët ku konstatohen diferenca midis
mesaters artimetike në nivel programi studimi dhe rezultatit për lëndë specifike sugjerojmë
-
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aplikimin e praktikave më të mira të evidentuara nëpërmjet rezultateve pozitive edhe në ato lëndë
ku rezultatet janë më pak pozitive.
Megjithatë në tre prej qëndrimeve të pyetësorit “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”;
“Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”; “Mësimi ishte i
mërzitshëm”, rezultatet si në nivel programi studimi edhe në lëndë specifike tregojnë se është e
nevojshme ndërmarja e hapave dhe veprimtarive për përmirësimin e aspekteve që vlerësohen
nëpërmjet pyetjeve nëpëmjet përdorimit të metodologjive dhe instrumentave në funksion të
mësimdhënies të cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies tek studentët. Implementimi i këtyre
instrumentave ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në përmirësimin e perceptimit të studentëve
nëse mësimi është interesant. Më konkretisht
-

-

-

Në nivel programi studimi 63.4% e studenëve ishin totalisht dakort dh dakort me qëndrimin
“Mësimi ishte i mërzitshëm” ( në disa prej lëndëve rezultati ishte konsiderueshëm më i
lartë edhe se mesatarja aritmetike: 88.23%, 82.35%, etj)
Mbi qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me
njohuri të papërfshira në tekst” në nivel programi studimi 86% e studentëve ishin
totalisht dakort me qëndrimin, madje në 3 prej lëndëve rezultati ishte 100%;
Së fundmi në lidhje me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja
më shumë” në nivel programi studimi 79.7% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort
me qëndrimin për më tepër në 4 prej lëndëv rezultati ishte mbi 94% të studentëve.

Në komentet e pyetjeve të hapura studentët kanë vlerësuar një sërë aspektesh të programit të
studimit si mësimdhënien prej pedagogëve respektiv, faktin që mësimi ishte interesant dhe
informues etj. Njëkohësisht në këtë seksion të pyetësorit nëpërmjet sugjerimeve studentët
propozojnë njëkohësisht disa instrumenta konkret të cilët ndikojnë si në bërjen e mësimit më
interesant edhe në lëhtësimin e procesit të të nxënit si : përdorimi i teknologjive, realizimi i më
shumë praktikave; mësimdhënia nëpërmjet labovatorëve funksional etj. Këto të fundit sugjerojmë
fortësisht të merren në konsideratë prej pedagogëve dhe strukturave përkatëse me qëllim
përmirësimin e mëtejshmë të programit të tudimit.






123

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve123 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
Më pëlqeu gjithçka;
Mbarëvajtja e tij;
Mësimi ishte interesant dhe shumë informues;
Zhvillimi i mësimit ishte shumë informues;

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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Ishte shumë I sjellshëm;
Shpjegimi;
Të zhvillohej lënda ishte shumë interesante;
Mësimi bëhej në një mënyrë të përsosur dhe tërheqës;
Cdo leksion është dhënë me përpikmëri, nuk kam ankesë pë këtë;
Bashkëbisedim;
Më pëlqeu sepse mësova dicka të re;
Bashkëbisedimi me studentët;
Nga mësimi më pëlqeu shpejgimi, ishte shumë I saktë dhe I përpikët, orar I zbatuar me
përpikmëri. Cdo gjë është në rregull nuk kam asnjë pakënaqësi;
 cfarë sugjeronin të ndryshonin:
Më shumë praktikë;
Futja e teknbologjisë në mësimdhënie;
Futjen e teknologjisë në përdorim më të gjerë;
Të vendosin oraret në kohë të përshtatshme për mësim;
Në qoftë se do të kishte laboratore dhe më shumë praktikë;
Cdo student të punonte me kompjutereat e universitetit në mësim dhe të kishin programet
kompjuterat;

Ritheksojmë se disa prej rekomandimeve të mësipërme nuk janë gjithëpërfshirëse.

Faqe 230 nga 240

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE ZHVILLIMIT INSTITUCIONAL

22.16 Programi I Studimit Master Profesional në Operacione Industriale dhe Navale
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë 77% e studentëve. 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.
Gjatë analizimit të të dhënave në pjesën dërrmuese të qëndrimeve studentët kishin një vlerësim
pozitiv të programit të sutdimit. Në 7 prej 14 qëndrimeve në nivel programi studimi nën 3.5% e
studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimet që vijojnë:
“Përmbajtjen e
Leksionit”; “Mësimin në përgjithësi”; “Mësimi ishte Interesant”; “Qëllimi i mësimit u shpreh
qartë”; “Pedagogu ishte i qartë”; “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”; “Pedagogu e bën
lëndën interesante” respektivisht 1%; 0.5%, 3.1%, 2.9%, 2.6%, 1.5%, 1%. Nëse në nivel
programi studimi rezultatet janë ndër më pozitivet në disa prej qëndrimeve ka disa lëndë ku
përqindja e përgjigjve të studentëve është sëpaku dy herë më e madhe, të cilat pasqyrohen të
hollësishme në vijim. :
-

-

-

Mbi vlerësimin e “Përmbajtjes së Leksionit” në nivel programi vetëm 1% në dy lëndë
4.76% dhe 5.56 % e studentëve janë përgjigjur keq dhe shumë keq.
Mbi vlerësimin e “Mësimit në përgjithësi” në nivel programi vetëm 1% në dy lëndë
4.76% dhe 5.56 % e studentëve janë përgjigjur keq dhe shumë keq.
Në lidhje me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në nivel programi vetëm 3.1% në dy
lëndë 6.67% dhe 9.09 % e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.
Në lidhje me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në nivel programi vetëm
2.9% në dy lëndë 6.67% dhe 9.1 % e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin.
Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë” në nivel programi vetëm 2.6% në tre
lëndë 5.56%, 5.26%, 6.67% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.
Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”në nivel programi vetëm
1.5% në tre lëndë 4.55%, 6.67%, 4.17% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin.
Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në nivel programi vetëm
1% në dy lëndë 4.55%, 5.56% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.

 Vlen për tu theksuar që diferencat e mësipërme janë përmendur për arsye metodologjike (duke
qënë se në të gjitha programet e studimit gjatë analizimit të të dhënave janë evdidentuar të
gjitha qëndrimet ku rezultatet në disa lëndë janë sëpaku dy herë më shumë se mesatarja
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aritmetike në nivel programi studimi) pasi në vetvete rezultatet si në nivel programi studimi
edhe në lëndë specifike janë mjaft pozitive.
 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentë ndaj dy qëndrimeve “Pedagogu
inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” ku
në nivel programi studimi respektivisht 10.1% dhe 7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak
dakort me qëndrimin në disa lëndë për të dy qëndrimet rezultati ishte konsiderueshëm më i
lartë: 26.67%, 21.43%, 20% sugjerojmë pedagogët respektiv që gjatë procesit të mësimdhënies
në auditor të vendosin në qendër studentët duke krijuar të gjithë mjedisin e përshtatshëm për
diskutime dhe dialog midis studentëve dhe pedagogut. Vendosja e studentëtit në qendër të
auditorit dhe inkurajimi i tyre për të marrë pjesë në diskutime e debate ndikon në mënyrë të
drejtpërdrejtë edhe në përmirësimin e rezultateve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit:
“Mësimi ishte i mërzitshëm” ku për vitin akademik 2018-2019, në nivel programi studimi
48.8% e studentëve janë totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin.
 Referuar rezultateve të pyetësorit ndaj qëndrimeve :
-

“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 60.1%
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 67.29% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin;

Sugjerojmë se është e nevojshëme prej pedagogëve dhe strukturave përkatëse të adaptojnë teknika
si dhe të përdorin disa intrumenta, të cilat do të lehtësonin procesin e mësimnxënies si dhe duke
rishikuar dhe përshtatur literaturën aty ku shihet e nevojshme.
 Marrë në konsideratë komentet e studentëve “Në qoftëse do të kishte laboratore dhe më shumë
praktikë; Më shumë praktika; Cdo student të punonte me kompjuterat e universitetit në mësim
dhe të kishin programe kompjuterat; Do më pëlqente të kishte edhe laboratore; “ sugjerojmë
angazhimin e të gjitha strukturave përgjegjëse në sigurimin e bazës materiale në funksion të
mësimdhënies.
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?
- Zhvillimi i mësimdhënies;
- Mësimi më pëlqeu po nuk më pëlqen detyra e kursit;
- Bashkëbisedimi me studentët;
- Më pëlqeu sepse mësova dicka të re;
124

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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-

Nga mësimi më pëlqeu shpjegimi ishte shumë i saktë e i përpiktë, orari i zbatuar me
përpikmëri. Cdo gjë është në rregull dhe nuk kam pakënaqësi;
Si bëhej mësimi në mëyrë shumë të mirë;
Cdo leksion është shpjeguar me përpikmëri, orari i zbauar me përpikmëri. Nuk kam asnjë
ankes për këtë lëndë;
Bisedimi;
Gjithcka ishte interesante;
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
Në qoftëse do të kishte laboratore dhe më shumë praktikë;
Të vendosen orarët në një kohë të përshtatshme për mësim;
Më shumë praktika;
Cdo student të punonte me kompjuterat e universitetit në mësim dhe të kishin programe
kompjuterat;
Praktika;
Do më pëlqente të kishte edhe laboratore;
Të vazhdohet me ritme të tilla

Dëshirojmë të ritheksojmë se rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse.
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22.17 Programi I Studimit : Master Shkencor në Biologji Mjedisore
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë 95% e studentëve që janë të rregjistruar në sistemin UVMS-së,
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.
Në seksionin e parë të pyetësorti vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të studentëve për
tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Mësimin në Përgjithësi ai dhe Pedagogun e
leksionit janë mjaft pozitive, në dy qëndrimet e para nuk kishte asnjë student që ti vlerësonte keq
ose shumë keq. Ndërkohë që qëndrimin e fundit vetëm në njërën prej lëndëve 7.69% e studentëve
e vlerësonin si shumë të keq. Njëkohësisht në pyetjet e hapura të pyetësorit studentët vlerësonin
një sërë aspektesh të programit të studimit si mënyrën se si zhvillohej mësimi, mësimdhënien e
pedagogëve mënyrën e organizimit të orës së leksionit etj. Megjithatë sikurse do të analizohet në
vijim një sërë fushash të programit të studimit kanë nëvoj për përmirësim si në nivel programi
studimi edhe në lëndë specifike. Më poshtë gjenden të ndara në tre grupime qëndrimet, ku
gjykojmë se strukturat përktëse dhe pedaogët respektiv duhet ti kushtojnë një rëndësi të vecantë
pasi pëqindja e përgjigjeve të studentëve është minimum dy herë më e lartë se mesarja aritmetike
e përqindjes për po të nëjtat përgjigjie në nivel programi studimi. Sugjerojmë që lëndët në të cilat
rezultatet janë më pozitive të shërbejnë si burim përvoje për mësimdhënësit e tjerë.
Në grupin e parë bëjnë pjesë ato qëndrime ku mesatarja aritmetike e studentëve që nuk janë dakort
me qëndrimin është nën 5% të studentëve. Nëse në nivel programi studimi 2.9% e studentëve nuk
ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “ Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” vetëm në 5
prej lëndëve të programit të studimit kishte student që kanë dhënë të njëtën përgjigje, në vlerat
7.69%, 9.09%, 11.11%, 8.33% e studentëve, ndëkohë që në lëndët e tjera nuk kishte asnjë student
që nuk ishte dakort me qëndrimin; po i njëjti rezultat konstatohet edhe në rezultatet e qëndrimit
“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” si në nivel programi studimi edhe në lëndët specifike
madje vlen për tu theksuar se rezultatet janë në të njëjtat lëndë.
Në grupimin e dytë bëjnë pjesë ato lëndë ku mesatarja aritmetike e përqindjes së studentëve që
nuk ishin dakort me qëndrimet i përket intervalit 5%-10% të studentëve. Në këtë grupim bëjnë
pjesë qëndrimet:
- Nëse në nivel programi studimi 9.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspka dakort me
qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në dy prej lëndëve të programit të studimit
100% dhe 22.22% e studentëve kanë dhënë të njëjtat përgjigje;
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Si dhe së fundmi në grupimin e tretë bëjnë pjesë ato qëndrime ku mesatarja aritmetike e përqindjes
së studentëve që nuk ishin dakort dhe aspka dakort është më e madhe se 10%
- Nëse në nivel prgrami studimi 10.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në dy prej lëndëve të programit të studimit rezultatet
ishin 100% dhe 22.22%. Të njëjtat rezultate konstatohen edhe në qëndrimin “Pedagogu
ishte i qartë” si në nivel programi studimi edhe në lëndët specifike.
- Nëse në nivel prgrami studimi 12.1% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me
qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në tre prej lëndëve të
programit të studimit rezultatet ishin 100%, 33.33%, 15.38%.
- Një tjetër qëndrim që i përket këtij grupimi është “Pedagogu e bën lëndën interesante”,
ku në nivel programi studimi 10.2% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin ndërkohë
që në një prej lëndëve rezultati ishte 100% ;
- Në lidhje me qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes
me njohuri të papërfshira në tekst” në nivel programi studimi 12.5% e studentëve nuk
ishin dakort dhe aspak dakort ndërkohë që në të njëtat lëndë si më sipër 100% dhe 22.22%
e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak me qëndrimin,
Marrë shkas nga komentet e studentëve “Kushtet më të mira laboratorike; Përmirësimi I sallave të
mësimdhënies Kushte më të mira për të praktikuar leksionet që marrim” sugjerojmë strukturat
përkatëse që të angazhohen në vlerësimin e problematikës së ngritur prej studentëve dhe të merren
masat përkatëse për sigurimin e të gjitha instrumentave mbështetës në funksion të mësimdhënies.
Referuar rezultateve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:
- Mësimi ishte i mërzitshëm- ku nënivel programi studimi 27.3% e studentëve ishin
totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin madje në një prej lëndëve rezultati shkonte në
100% të studentëve;
- Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë- në nivel programi 37% e studenëve ishin
totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin madje në katër prej lëndëve rezultati është mbi
50% të studentëve;
- Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë- në nivel programi
studimi 50.9% e studentëve ishin totalisht dakort me qëndrimin.
- Si dhe komenteve të studenëve: Mësimdhënia por jo kushtet edhe mungesa e ofruar nga
praktikat; Mësimdhënia është shumë në rregull dhe i mundëson të gjitha standardet e
leksonit ajo cka nuk më pëlqen është se duhet të ketë më shumë praktika në orën e mësimit;
Mungesa e një libri të mirëfilltë është ana negative e kësaj lënde;
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Sugjerojmë përdorimin e instrumentave mësimdhënëse dhe teknikave pedagogjike të cilat të mund
të lehtësojnë procesin e të nxënit tek studentët si nëpërmjet rishikimit të literaturës së lëndëve
respketive; integrimi i praktikave me teorinë; ndërmarrja e veprimtarive të tilla do ta bënte
njëkohësisht mësimin interesant për studentët.
-

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve125 mbi dy pyetjet e hapura:









 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
Mësimi zhvillohet shumë mirë në të gjitha standardet;
Mësimi zhvillohet shumë mirë;
Mungesa e një libri të mirfilltë është ana negative e kësaj lënde;
Më pëlqen mënyra e organizimit të orës së leksionit;
Mësimdhënia por jo kushtet edhe mungesa e ofruar nga praktikat;
Organzimi;
Mësimdhënia është shumë në rregull dhe I mudnëson të gjitha standardet e leksonit ajo cka
nuk më pëlqen është se duhet të ketë më shumë praktika në orën e mësimit;








 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
Përmirësimi I sallave të mësimdhënies;
Kushte më të mira për të praktikuar leksionet që marrim;
Nuk kam sugjerime pasi mësimi zhvillohet shumë mirë;
Më shumë dialog;
Oraret mësimore duhet të përcaktohen edhe në diskutime me studentët;
Kushtet më të mira 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.

125

Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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22. 18 Programi I Studimit Master Shkencor në Shkenca Kompjuterike
Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së
mësimdhënies kanë marrë pjesë 86% e studentëve të rregjistruar 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 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.
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, korrektësia e tyre, disponibiliteti në
auditor etj (për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që hapura në vijim), megjithatë në disa prej
lëndëve janë identifikuar disa fusha të cilat kanë nevojë për përmirësim. Rekomandimet që
sugjerojmë janë të mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e
hapura të pyetësorit si dhe përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin ndryshime të dukshme
krahasuar me lëndët e tjera të po të njëjtit program.
Në seksionin e parë të pyetësorit nuk kishte asnjë studentë që të vlerësonte keq dhe shumë keq
përmbajtjen e leksionit, pedagogun e leksiont dhe mësimin në përgjithësi. Po kaq positive janë
rezultatet edhe në perceptimin e studentëve ndaj qëndrimeve që vijojnë, ku në 7 prej 11 qëndrimeve
të seksionit përkatës, në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e përqindjes së studentëve që
nuk ishin dakort dhe aspak dakort ishte nën 3.1% më konkreteisht :
-

-

-

-

-

Pedagogu e bën lëndën interesante: në nivel programi studimi vetëm 2.4% studentëve nuk
ishin dakort me qëndrimin dhe vetëm në katër lëndë rezultati për po të njëtjat përgjigje
ishte: 4.76% e studentëve.
Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në
tekst, nëse në nivel programi studimi vetëm 3.1% e studenëve nuk ishin dakort dhe aspak
dakort ndërkohë që në një prej lëndëve rezultati ishte 10% e studentëve.
Pedagogu është gjithnjë i përgatitur- në nivel programi studimi vetëm 1.8% studentëve
nuk ishin dakort me qëndrimin dhe vetëm në katër lëndë rezultati për po të njëtjat përgjigje
ishte: 4.76% e studentëve.
Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë- nëse në nivel programi studimi vetëm
2.4% e studenëve, në dy lëndë rezultati ishte - 4.76% si dhe në një prej tyre 9.52% e
studentëve.
Ndër më të ultat janë rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Pedagogu ishte
i qartë” ku në nivel programi vetëm 0.6% e studentëve nuk ishin dakort dhe vetem në një
lëndë kishte studentë që kanë dhënë të njëjtat përgjigje ( 4.76%);
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-

Qëllimi i mësimit u shpreh qartë- në nivel programi 1.2% e studentëve nuk ishin dakort
dhe aspak dakort si dhe vetëm në dy lëndë kishte studentë që kanë dhënë të njëtat përgjgje
në vlerat, 4.76% e studentëve.

Si dhe së fundmi në lidhje me qëndrimin Mësimi ishte Interesant- në nivel programi studimi 1.8%
e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin si dhe vetëm, në dy lëndë 4.76% dhe
9.52% e studentëve nuk ishin dakort.
Në lidhje me qëndrimin Pedagogu inkurajonte mendimin kritik, në nivel programi 5.3% e
studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ndërkohë që në dy prej lëndëve të
programit rezultatit është relativisht i lartë përkatësisht 18.18% dhe 10% e studentëve kanë dhënë
të njëtat përgjige. Dëshirojmë të theksojmë se në të gjitha qëndrimt e mësipërme rezultatet në nivel
programi studimi janë shumë pozitive.
 Duke marrë në konsidiratë rezultatet mbi qëndrimiet:
- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi 76.4% e
studentëve janë totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin;
- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë” në të cilin një
përqindje e kosniderueshme e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin
77.7 % e studentëve ( si dhe në disa lëndë: 81.81%; 85.71%, 80.95% );
- dhe komentetet e studentëve në pytejet e hapura “ Literature më e qartë; Sa më shumë
literature në shqip; Të keë sa më shumë literaturë në shqip për lëndët tona,”
sugjerojmë adaptimin e disa teknikave dhe përdorimin e disa intrumentave, të cilat do të
lehtësonin procesin e mësimnxënies duke rishikuar dhe përshtatur literaturën aty ku shihet e
nevojshme.
Në një pjesë të konsiderueshme të lëndëve të programit të studimit, në pyetjen e hapur studentët
komentojnë nevojën për realizimin e praktikave dhe dhënien e shembujve konkret gjatë proçesit
mësimor.: “Sa më shumë ushtrime , edhe pse kjo gjë nuk na ka munguar; Të bëhen praktika se spo
mësojmë gjë; Të përdoren metoda që përfshijën të gjithë studentët, të përdoren praktika dhe
aktivitete; Lëndët të bëhen më praktike; Të përdoren metoda që përfshijën të gjithë studentët, të
përdoren praktika dhe aktivitete; Nuk më pëlqen se jemi një degë që bazohet më shumë në praktikë
dhe ne nuk bëjëm aspak praktikë; Lënda më pëlqeu më shuëm prakticiteti smë pëlqeu, Investim
në laboratore; Kushetet; Nëse do bëhej ndonjë laborator”, Nga sa më sipër sugjerojmë rishikimin
e sylabuseve të lëndëve dhe integrimin e praktikave mësimore aty ku është e mundur në varësi të
specifikave të lëndëve si dhe angazhimin e strukturave përkatëse në sigurimin e të gjthë bazës
materiale dhe laboratorëve në funksion të mësimdhënies me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të
programit të studimit.
 Së fundmi referuar rezultateve të përgjgijeve të studentëve ndaj qëndrimit “Mësimi ishte i
mërzitshëm” ku në 43.8% e studentëve në nivel programi studimi nuk ishin dakort dhe aspak
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dakort madje në disa prej tyre kjo shifër arinte edhe në vlerën 61.91% rezultat ky relativisht e
lartë126, sugjerojmë që strukturat përkatëse përgjegjëse për ofrimin e programit të studimit 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. Për identifikimin e të cilave sugjerojmë strukturat përkatëse ti referohen
dhe komenteve dhe sugjerimeve të hollësishme të studentëve në raportin e përpunuar të
pyetësorëve për secilën lëndë. Sigurisht që aplilimi i sugjerimeve të mësipërme ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në kthimin e mësimit interesant për studentët
 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve127 mbi dy pyetjet e hapura:
 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?
 Shpejgimi I mësimit ishte gjithmonë kuptimplotë;
 Mësimi ishte shumë mirë;
 Sqarimi I pedagogut dhe praktika në lëndën përkatëse;
 Korrektësia e pedagogut;
 Nuk kam ndonjë pëlqim apo kënqëshmëri;
 Mënyra e shpejgimit ishte shumë e mirë;
 Më pëlqeu marrëdhnëia e sinqertë pedagog- student , si dhe shpjegimi I kuptueshëm I
tyre;
 Interesimi që shfaqte pedagogu;
 Papërtueshmëria e mësimdhënies nga ana e pedagogut;
 Korrektësia dhe papërtueshmëria e pedagogut;
 Prezantimi I projektit final;
 Lënda më pëlqeu më shuëm prakticiteti smë pëlqeu;
 Mënyra e shpejgimit dhe inkurajimi I pedagogut për orën e mësimit gjë që është më e
kuptueshme për mësimin e ditës;
 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:
 Sa më shumë literature në shqip;
 Të keë sa më shumë literaturë në shqip për lëndët tona;
 Të bëhen praktika se spo mësojmë gjë;
 Të përdoren metoda që përfshijën të gjithë studentët, të përdoren praktika dhe aktivitete;
 Lëndët të bëhen më praktike;
 Të ketë më shumë praktikë se po mësojmë kot;

126
127

Mesatarja aritmetike
Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.
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Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi i
disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë bazë
por edhe më gjerë.
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