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1. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË DREJTËSI  

1.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

 

Në programin e studimit Bachelor në Drejtësi në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë vitit 

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

UVMS mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësorëve e shprehur në 

përqindje është 85% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.1Në 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  
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SEMESTRI I 

1 Arjana Llano E Drejtë Romake DRE 111 81 96 84% 

2 Arjana Llano E Drejtë Romake DRE 111 58 82 71% 

3 Belinda Halilaj E Drejtë Tregtare DRE 255 62 69 90% 

4 Besjana Muka E Drejtë Penale 1 DRE 211 60 67 90% 

5 Ergysa Ikonomi E Drejtë Familjare DRE 221 31 47 66% 

6 Ergysa Ikonomi E Drejtë Familjare DRE 221 58 66 88% 

7 Eriola Hoxha Proçedurë Civile DRE 321 40 44 91% 

8 Eriola Hoxha Proçedurë Civile DRE 321 33 35 94% 

9 Ertil Meçaj E Drejtë Penale 1 DRE 211 29 47 62% 

10 Ertil Meçaj Proçedurë Civile DRE 311 38 39 97% 

11 Ervis Moçka E Drejtë Europiane DRE 376 42 45 93% 

12 Ilir Kanaj E Drejtë Civile 2 DRE 231 59 68 87% 

13 Irena Skendo Anglisht Nivel i Parë ENGH 131 48 59 81% 

14 Jonada Zyberaj E Drejtë Civile 2 DRE 231 29 47 62% 

15 Jonida Mehmetaj Histori e Institucioneve DRE 121 58 80 73% 

16 Klajdi Mone E Drejtë Publike DRE 151 79 94 84% 

17 Klajdi Mone E Drejte Bankare DRE 336 24 25 96% 

18 Ledina Merkaj Anglisht Nivel i Parë ENGH 131 37 46 80% 

19 Lorenc Danaj Proçedurë Penale DRE 311 30 37 81% 

20 Loreta Alushi E Drejtë Publike DRE 151 60 82 73% 

21 Meri Gjoleka Italisht Nivel i Parë ITAH 131 32 37 86% 

                                                           
1 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesëmarrjes së studentëve në çdo lëndë.  
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22 Meri Gjoleka Italisht Nivel i Parë ITAH 131 23 34 68% 

23 Oljana Hoxhaj Histori e Institucioneve DRE 121 82 98 84% 

24 Oljana Hoxhaj E Drejte Publike e Krahasuar DRE 329 13 18 72% 

25 Sokol Bana E Drejtë Europiane DRE 376 29 32 91% 

26 Stela Meçaj E Drejtë Mjedisi DRE 382 33 34 97% 

27 Ulvin Veizaj E Drejtë Tregtare DRE 255 29 50 58% 

SEMESTRI II 

1 Aljona Laska E Drejtë e Punës DRE 241 52 47 90% 

2 Aljona Laska E Drejtë e Punës DRE 241 62 55 89% 

3 Arjana Llano Histori e Shtetit dhe së Drejtës në 

Shqipëri 

DRE 127 87 80 92% 

4 Aulona Haxhiraj Të Drejtat e Njeriut DRE 375 38 33 87% 

5 Besjana Muka E Drejtë Penale 2 DRE 212 71 69 97% 

6 Ergysa Ikonomi Pronësi Industriale dhe 

Intelektuale 

DRE 261 26 23 88% 

7 Eriola Hoxha E Drejtë Administrative DRE 245 65 60 92% 

8 Erjon Hitaj E Drejtë Ndërkombetare Publike DRE 385 43 38 88% 

9 Erjon Hitaj E Drejtë Ndërkombetare Publike DRE 385 40 37 93% 

10 Ertil Meçaj Të Drejtat e Njeriut DRE 375 43 42 98% 

11 Ilir Kanaj E Drejtë Kushtetuese DRE 141 82 74 90% 

12 Ilirjan Mandro Kriminalistikë DRE 335 38 34 89% 

13 Ilirjan Mandro Kriminalistikë DRE 335 43 42 98% 

14 Jonada Zyberaj E Drejtë Civile 1 DRE 131 75 61 81% 

15 Jonada Zyberaj E Drejtë Civile 1 DRE 131 83 78 94% 

16 Jonida Mehmetaj Filozofia e së Drejtës DRE 262 35 30 86% 

17 Klajdi Mone E Drejtë Kushtetuese DRE 141 77 68 88% 

18 Lorenc Danaj E Drejtë Penale 2 DRE 212 43 35 81% 

19 Loreta Alushi E Drejtë Administrative DRE 245 49 43 88% 

20 Nirida Pashaj Teknologji Informacioni CSH 130 80 69 86% 

21 Oljana Hoxhaj Të Drejtat Bazë DRE 225 51 49 96% 

22 Patricia Mezani Teknologji Informacioni CSH 130 82 71 87% 

23 Ulvin Veizaj Histori e Shtetit dhe së Drejtës në 

Shqipëri 

DRE 127 74 59 80% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 81% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 90% 

Totali 85% 

Tabela 1: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Bachelor 

ne Drejtësi   

 

 

 

1.2 Analiza e të dhënave  
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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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

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

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

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

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje).  

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

 

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

programin e studimit bachelor në drejtësi është si vijon: për 83% të studentëve shumë 

e mirë, për 14.2% e mirë, për 2.2%  mesatare, për 0.2 % ishte e keqe, si dhe për 0.4 % 

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

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

 

 
Grafiku 1: Si  e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 82.4% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.8% e cilësonin si të 
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mire, për 2.1% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.3% ishte i keq si dhe për 0.4% shumë i 

keq. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 1: 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: 80.3% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 16.8% e cilësonin si të mirë, 2.4% e studentëve 

e cilësonin mesatare, 0.1 % të keqe si dhe për 0.4% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 2: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 71.2% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 24.1% ishin dakort, 3% nuk ishin dakort,  1.2% nuk ishin aspak dakort, 

si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 
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Grafiku 3: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 71.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 24% e studentëve ishin dakort, 2.7% e studentëve nuk ishin 

dakort, 1.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve e cilësojnë të 

parëndësishme.2 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 4: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 72.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 22.9% ishin dakort, 2.6% s’janë dakort si dhe 1.2% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 0.6% e cilësonin të parëndësishme.3 Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
2 Marzhi I gabimit:0.001 
3 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 5: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  39.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 24% ishin dakort, 21.1% nuk ishin dakort me qëndrimin, 12.3% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 2.8% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

                         
Grafiku 6: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

65.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.5% ishin dakort, 3.8% nuk ishin dakort, 

1.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.2% e cilësonin të parëndësishëm4. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
4 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në 

klasë.” 

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

41.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.9% ishin dakort, 18.8% nuk ishin dakort, 

9.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.9% e cilësonin të parëndësishëm.  Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja 

më shumë.” 

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

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 72.9% ishin totalisht dakort, 22.3% ishin dakort, 

2.4% nuk ishin dakort, 1.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.6 % e cilëonin të 

parëndësishme.. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

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

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit është si më poshtë vijon: 61.1% e 

studentëve ishin totalisht dakort, 27.4% ishin dakort 6.7% nuk ishin dakort, 2.3% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 2.4% e cilësonin të parëndësishëm.5 Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

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

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

më poshtë vijon: 54. 9% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.1% ishin dakort, 7.5% 

nuk ishin dakort, 2.8% nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.7% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm.6 Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 

                                                           
5 Marzhi I gabimit: 0.001 
6 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: 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: 69% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 25.4% ishin dakort, 3.2% nuk ishin dakort, 1.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 

1% e studentve nuk e cilësonin si të pa rëndësishme.7 Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  

 

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

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

26.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 9.2% ishin dakort, 24.6% nuk ishin dakort, 

30.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 9.5% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
7 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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2. PROGRAMI I STUDIMIT: BACHELOR NË GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI.  

2.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi në Fakultetin e Shkencave 

Humane 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 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. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I 

1 

Adritik Malaj 

Gjuhë e Huaj për Shkencat Humane - 

Niveli Fillestar9 

ENGH 

131 17 21 81% 

2 Alta Haluci Kërkim Akademik ALB 304 55 58 95% 

3 

Artan Xhaferaj  

Hyrje në Historinë e Gjuhës dhe 

Fonetikë Historike e Shqipes ALB 311 54 60 90% 

4 Bardhosh Gaçe Letërsi Shqipe I ALB 134 17 20 85% 

5 Ermir Xhindi  Teori e Letërsisë ALB 355 55 58 95% 

6 Etjona Hoxha  Letërsi Shqipe II ALB 235 50 53 94% 

7 Gladiola Elezi  Morfologji e Shqipes ALB 267 50 53 94% 

8 Mariglena Meminaj Letërsi Botërore II ALB 264 49 51 96% 

9 Migena Balla  Dialektologji e Shqipes ALB 251 53 54 98% 

10 Nexhip Mërkuri Hyrje në gjuhësi ALB 150 17 23 74% 

11 Vilma Bello  Leksikologji e Semantikë e Shqipes ALB 165 16 20 80% 

SEMESTRI II 

1 Alta Haluci Estetikë ALB 320 24 25 96% 

2 Artan Xhaferaj Fonetikë e Drejtëshkrim i Shqipes ALB 131 19 20 95% 

3 Bardhosh Gaçe Folklor Shqiptar ALB 281 55 56 98% 

4 

Edlira Cerkezi 

Histori e Kritikës dhe Historiografisë 

Letrare Shqiptare ALB 357 17 17 100% 

5 Ermir Xhindi Hyrje në Shkencën për Letërsinë ALB 155 17 17 100% 

6 Etjona Hoxha Letërsi Shqipe Iii ALB 336 51 52 98% 

                                                           
8 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 Evis Hudhëra Histori e Gjuhës Standarte Shqipe ALB 236 18 19 95% 

8 Gladiola Elezi Stilistike e pragmatike ALB 230 55 56 98% 

9 Mariglena Meminaj Letersi boterore III ALB 365 51 52 98% 

10 Migena Balla Sociolinguistike ALB 225 37 37 100% 

11 Monika Hasani Gramatikë Historike e Shqipes ALB 312 13 13 100% 

12 Roland Zisi Letërsi Botërore I ALB 163 18 18 100% 

13 

Veneranda Hajrulla 

Gjuhë e Huaj për Shkencat Humane - 

Aftësim në Ligjërim 

ENGH 

132 17 17 100% 

14 Vilma Bello Sintaksë e Gjuhës Shqipe ALB 268 54 55 98% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 89% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 98% 

Totali 94% 
Tabela 1: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit;:GJuhë Shqipe – Letërsi  

2.2 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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura. 

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Gjuhë Shqipe- Letërsi është 

si vijon: për  të studentëve 80% shumë e mirë, për 18.6%  e mirë, për 0.4%  mesatare, 

si dhe për 1% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmerike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 80.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.1% e cilësonin si të 

mirë, për 0.5 % vlerësimi ishtë mesatar, për 0.1% ishte i keq si dhe për 0.6% shumë i 

keq10. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

3. Mbi vlerësimin e Mësimit në përgjithësi, mesatarja aritmetike në përqindje e 

përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 74.8% e studentëve e 

cilësonin shumë të mire, 20.3% e cilësonin si të mirë, 0.8% e studentëve e cilësonin 

mesatare, për 0.4% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.1% shumë e keqe. Për më 

tepër grafiku: 

 

                                                           
10 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. me qëndrimin : “mësimi ishte interesant” mesatarisht: 66.3% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 30.6% ishin dakort, 2.4 % nuk ishin dakort, 0. 2% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 0.6% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,11 të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. me qëndrimin: “qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 67.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 29.5% e studentëve ishin dakort, 2.6% e studentëve nuk ishin 

dakort, 0.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve e cilësonin si të 

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

                                                           
11 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 514: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 69.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 28.1% ishin dakort, 2 % s’janë dakort, 0.3% e studentëve nuk ishin aspak dakort 

si dhe 0.5% e studentëve  cilësonin sit ë parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

 
Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  24.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 28.7 % ishin dakort, 27.4% nuk ishin dakort me qëndrimin, 15.1% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 4% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 
Grafiku 715: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 
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5. Me qëndrimin:“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, mesatarisht:  

58.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 36.3% ishin dakort, 2.3% nuk ishin dakort, 

1.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 1% e cilësonin të parëndësishëm. përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  28% 

e studentëve ishin totalisht dakort, 35.9% ishin dakort, 21.4% nuk ishin dakort, 10.1% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 4.7% e cilësonin të Parëndësishëm.12Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

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

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 70.6% ishin totalisht dakort, 26.7% ishin dakort, 

1.7% nuk ishin dakort, 0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin 

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

 

                                                           
12 Marzhi i gabimit: 0.001 
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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 është si më poshtë vijon :53.4% e 

studentëve ishin totalisht dakort, 36.4% ishin dakort, 6% nuk ishin dakort, 1.6% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 2.6% e cilësonin të Parëndësishëm. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku11: 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: 53.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 37.5% ishin dakort, 3.9% 

nuk ishin dakort, 2.1% nuk ishin aspakdakort, si dhe 3.2% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm13. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 

                                                           
13 Marzhi I gabimit 0.001 
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Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi: “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 66.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 29.6% ishin dakort, 2% nuk ishin dakort, 0.4 % nuk ishin aspak dakort si dhe 

1.4% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëme14. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante? 

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

studentëve në programin e studimit Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi  është si më 

poshtë vijon: 15.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.2% ishin dakort, 29% nuk 

ishin dakort, 34.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 9% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
14 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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3. PROGRAMI  STUDIMIT BACHELOR NË HISTORI –GJEOGRAFI  

3.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Histori- Gjeografi në Fakultetin e Shkencave Humane 

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 respektive15.  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  
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SEMESTRI I 

1 Aleks Trushaj Arkeologji e Përgjithshme ARK 160 8 11 73% 

2 Bardhosh Gaçe Etnologji HIS 230 31 35 89% 

3 Blerina Xhelaj Lindja dhe Greqia Antike HIS 180 8 11 73% 

4 Blerina Xhelaj Histori e Kohës së Re HIS 360 42 48 88% 

5 Blerina Xhelaj Histori e Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare 

HIS 350 18 22 82% 

6 Elsajed Rexhaj Histori e Popullit Shqiptar (antikitet - 

mesjet) 

HIS 221 31 35 89% 

7 Elsajed Rexhaj Histori e Mesjetes Botërore HIS 240 30 34 88% 

8 Ermal Sina Roma e Vjetër HIS 181 8 12 67% 

9 Ermal Sina Histori e Civilizimit të Azisë, Afrikës, 

Amerikës Latine 

HIS 364 42 48 88% 

10 Esmeralda Laci Gjeografi Social Ekonomike e 

Shteteve 

GEO 355 42 47 89% 

11 Esmeralda Laci Gjeografi Ekonomike Politike e 

Trojeve 

GEO 347 23 26 88% 

12 Fabiola Delilaj Filozofi HUM 141 8 11 73% 

13 Fatlinda Shkurti Gjeografi Fizike e Përgjithshme GEO 170 7 10 70% 

14 Ilira Llupa Gjeografi Fizike e Boteës GEO 232 30 34 88% 

SEMESTRI II 

1 Aleks Trushaj Kultura Ilire e Epokes Bronx - Hekur ARK 156 9 10 90% 

2 Aleks Trushaj Praktikë HIS 140 9 12 75% 

                                                           
15 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesëmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë.  
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3 Dorjana Klosi Anglisht ENGH 

131 

8 10 80% 

4 Elsajed Rexhaj Histori e Re e Shqipërisë HIS 222 28 32 88% 

5 Enkelejda Billa Histori Ballkani HIS 245 28 31 90% 

6 Enkelejda Billa Histori moderne HIS 368 39 44 89% 

7 Ermal Sina Kultura Qytetare Ilire ARK 157 10 11 91% 

8 Esmeralda Laci Gjeografi Social Ekonomike e 

Shqiperisë 

GEO 223 30 33 91% 

9 Esmeralda Laci Gjeografi e Popullsise GEO 217 27 30 90% 

10 Esmeralda Laci Gjeografi Mjedisi GEO 326 39 43 91% 

11 Fatlinda Shkurti Gjeografi Turizmi GEO 325 39 43 91% 

12 Fatlinda Shkurti Gjeografi Fizike e Shqipërisë GEO 222 28 31 90% 

13 Ilira Llupa Bazat e Gjeologjisë GEO 150 8 9 89% 

14 Ilira Llupa Gjeomorfologji GEO 151 9 10 90% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 82% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 88% 

Totali 85% 
Tabela 2: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Histori- Gjeografi  

  

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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura. 

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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). 
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I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

programin e studimit Bachelor në Histori –Gjeografi  është si vijon: për 82.7% të 

studentëve shumë e mirë, për 13% e mirë, për 1.9%  mesatare, për 1.4% ishte e keqe, 

si dhe për 1% ishte shumë e keqe.16 Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

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

mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?  

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

është si vijon: 84.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 10.8% e cilësonin si të 

mire, për 1.9% vlerësimi ishtë mesatar, për 1.5% ishte i keq si dhe për 0.6% shumë i 

keq.17 Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 83.7% e 

                                                           
16Marzhi I gabimit: 0.001 
17 Marzhi I gabimit: 0.001 
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studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.1% e cilësonin si të mirë, 1.5% e studentëve 

e cilësonin mesatare, 1.3 % të keqe si dhe për 0.4% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 

II. Seksioni i dytë  

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 74.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 17.5% ishin dakort, 3.4% nuk ishin dakort,  2.6% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 1.9% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 

Grafiku4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 73.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 18.1% e studentëve ishin dakort, 4.1% e studentëve nuk ishin 

dakort , 2.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 2% e studenttëve e cilësonin të 

parëndësishëm. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 73.3% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 17.4% ishin dakort, 4.2% s’janë dakort si dhe 2% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 2.9% e cilësonin të parëndësishme.18 Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

 
Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  35.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 19.9% ishin dakort, 27.3% nuk ishin dakort me qëndrimin, 13.4% 

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:  

                                                           
18 Marzhi I gabimit: 0.002 
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Grafiku7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

67.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.2% ishin dakort, 4.2% nuk ishin dakort, 

3.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.1 % janë përpigjur e parëndësishme19. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

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

37.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.6% ishin dakort, 23.% nuk ishin dakort, 

10.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.1% e cilësonin të parëndësishëm.  të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 

                                                           
19 Marzhi I gabimit: 0.001 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalisht
Dakort

Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

35.2%

19.9%

27.3%

13.4%
4.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalisht
Dakort

Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

67.2%

22.2%
4.2% 2.2% 4.1%



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 30 of 221 
 

 
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: 74.3% ishin totalisht dakort, 16.5% ishin dakort, 

4% nuk ishin dakort, 1.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.5% e cilësonin të 

parëndësishme20. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

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

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit Histori- Gjeografi është si më poshtë 

vijon: 59% e studentëve ishin totalisht dakort, 19.4% ishin dakort, 9.1% nuk ishin 

dakort, 3.9% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 8.5% e cilësonin të 

parëndësishëm21. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                           
20 Marzhi I gabimit: 0.001 
21 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku11: 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: 63.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 25% ishin dakort, 4.5% nuk 

ishin dakort, 2.4% nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.6% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 162: 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: 68.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 22.1% ishin dakort, 3.8% nuk ishin dakort, 1.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 

4.5% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  
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Grafiku13: 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 Histori-Gjeografi është si më poshtë 

vijon: 31.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 8.5% ishin dakort, 22.4% nuk ishin 

dakort, 27.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 10.5% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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4. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR MESUESI PËR ARSIM PARASHKOLLOR 

4.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor Mësuesi për Arsim Parashkollor në Fakultetin e Shkencave 

Humane 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 98% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive22. 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  
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SEMESTRI I 

1 Aranit Gjipali Didaktikë e Matematikës EDU 253 36 39 92% 

2 Elmira Kushta Matematikë 1 MAT 134 14 15 93% 

3 Entela Avdulaj Filozofi dhe Sociologji Edukimi EDU 325 42 42 100% 

4 Erjona Dervishaliaj Psikologji Zhvillimi EDU 230 36 38 95% 

5 Ilva Lamaj Komunikimi EDU 334 42 43 98% 

6 Irena Alimerko Pedagogji Familjare EDU 349 45 45 100% 

7 Lulzim Hajnaj Hyrje në Psikologji HUM 131 14 15 93% 

8 Monika Hasani Gjuhë Shqipe ALB 148 14 16 88% 

9 Petrit Taraj Pedagogji EDU 225 36 39 92% 

10 Rudina Alimerko Letërsi për Fëmijë EDU 155 13 14 93% 

11 Sulltana Bilbilaj Psikologji Grupi EDU 337 42 43 98% 

SEMESTRI II 

1 Arber Bjekosala Edukim Artistik EDU 135 14 14 100% 

2 Bledar Pepa Higjenë EDU 335 40 42 95% 

3 Blerina Xhelaj Histori Kombëtare e Didaktike HUM 250 35 36 97% 

4 Dorjana Klosi Anglisht 1 ENGH 131 14 14 100% 

5 Elsajed Rexhaj Edukatë Qytetare EDU 150 14 15 93% 

6 Ilva Lamaj Psikologji Sociale EDU 265 19 19 100% 

7 Irena Alimerko Psikilogji Loje EDU 235 16 16 100% 

8 Irena Alimerko Psikologji Edukimi EDU 233 36 36 100% 

9 Qani Balla Edukim Muzikor dhe Didaktik EDU 240 36 36 100% 

10 Rudina Alimerko Praktikë Mësimore në Kopësht EDU 360 40 43 93% 

                                                           
22 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesëmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë.  
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11 Sulltana Bilbilaj Tipet e Handikapit PS 118 14 14 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 95% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 98% 

Totali 96% 
Tabela 3: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Bsc.Mësuesi për Arsim Parashkollor  

4.2 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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

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

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

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

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje). 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

programin e studimit Bsc.Mësuesi për Arsim Parashkollor është si vijon: për 81.6% të 

studentëve shumë e mirë, për 15.1% e mirë, për 2.4%  mesatare, si dhe për 0.9% ishte 

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

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

 

 

81.6%

15.1%

2.4% 0% 0.9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Shumë e Mirë e Mirë Mesatare E keqe Shumë e Keqe



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 35 of 221 
 

Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 81.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.2% e cilësonin si të 

mire, për 2.1% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.3% i keq si dhe për 0.6% shumë i keq.23 

Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 77.6% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.1% e cilësonin si të mirë, 2.2% e studentëve 

e cilësonin mesatar, 06 % e cilësonin të keqe si dhe për 0.6% shumë e keqe24. Për më 

tepër grafiku: 

 
Grafiku3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 68.4% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 26.1% ishin dakort, 4.2% nuk ishin dakort,  1% nuk ishin aspak dakort, 

si dhe 0.3 % e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 

                                                           
23 Marzhi gabimit: 0.001 
24 Marzhi gabimit: 0.001 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Shumë e
Mirë

e Mirë Mesatare E keqe Shumë e
Keqe

81.6%

15.2%

2.1% 0.3% 0.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Shumë e
Mirë

e Mirë Mesatare E keqe Shumë e
Keqe

77.6%

19.1%

2.2% 0.6% 0.6%



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 36 of 221 
 

 

Grafiku4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 67.3% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 27.4% e studentëve ishin dakort, 3.7% e studentëve nuk ishin 

dakort, 1.3% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.3  % e cilësonin të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

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

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 69.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 25% ishin dakort, 3.7% s’janë dakort, 1.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort 

si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 
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4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  38.8% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 25.6% ishin dakort, 21% nuk ishin dakort me qëndrimin, 11.5% 

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:  

 

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

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

56.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 31% ishin dakort, 6.2% nuk ishin dakort, 

2.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.3% e cilësonin të parëndësishëm.25 Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8 : A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

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

43.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 30.1% ishin dakort, 16.8% nuk ishin dakort, 

6.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

                                                           
25 Marzhi I gabimit: 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: 71.6% ishin totalisht dakort, 23.5% ishin dakort, 

2% nuk ishin dakort, 1.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e cilësonin si të 

parëndësishme26. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon: 

 

 
Grafiku 10: A jeni dakort me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 53.4% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 32.3% ishin dakort, 9.2% nuk ishin dakort, 2.8 % e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 2.4 % e cilësonin të parëndësishëm.27 Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut të mëposhtëm:  

                                                           
26 Marzhi igabimit: 0.001 
27 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

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

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

më poshtë vijon: 54.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.3% ishin dakort, 6.9% 

nuk ishin dakort, 2.6% nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.7% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakort me qëndrimi: “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 65.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 28.6% ishin dakort, 3.7% nuk ishin dakort, 2.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.3% e studentve nuk e cilësonin si të rëndësishme.  Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin : “Pedagogu e bën lëndën interesante?  
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11. Mbi qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm” mesatarja aritmetike e përgjigjeve të 

studentëve në programin e studimit Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor 

është si më poshtë vijon: 32.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.4% ishin dakort, 

22.5% nuk ishin dakort, 22.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.9% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku 14: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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5.PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË MËSUESI PËR ARSIM FILLOR 

5.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. 

Në programin e studimit Bachelor në Mësuesi për Arsim Fillor në Fakultetin e Shkencave 

Humane 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 98% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive28. 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 
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SEMESTRI I 

1 Aranit Gjipali Didaktikë e Matematikës EDU 253 41 43 95% 

2 Arbër Bjekosala Edukim Artistik EDU 135 14 15 93% 

3 Asllan Vrapi Mendim Kritik EDU 331 27 27 100% 

4 Bledar Pepa Anatomia dhe Higjena BIO 340 47 48 98% 

5 Elmira Kushta Matematikë 1 MAT 134 12 13 92% 

6 Enkelejda Billa Histori Kombëtare e Didaktike HUM 250 39 43 91% 

7 Entela Avdulaj Filozofi dhe Sociologji Edukimi EDU 325 49 49 100% 

8 Fatlinda Shkurti Gjeografi dhe Didaktike EDU 320 49 49 100% 

9 Ilva Lamaj Bazat e Komunikimit EDU 333 22 22 100% 

10 Lulzim Hajnaj Hyrje në Psikologji HUM 131 14 15 93% 

11 Monika Hasani Gjuhë Shqipe I ALB 147 12 13 92% 

12 Petrit Taraj Pedagogji EDU 225 42 44 95% 

13 Rudina Alimerko Didaktikë e Gjuhes Shqipe dhe 

Leximit EDU 257 41 42 98% 

SEMESTRI II 

1 Areta (Alinj) Kumria Kimi dhe Mjedis KIM 311 48 48 100% 

2 Asllan Vrapi Praktika Mësimore EDU 370 49 49 100% 

3 Asllan Vrapi Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi 

CSH 130 16 16 100% 

4 Astrit Denaj Fizikë FIZ 311 48 48 100% 

5 Dorjana Klosi Anglisht 1 ENGH 131 13 13 100% 

6 Erjona Dervishaliaj Psikologji Zhvillimi EDU 230 39 39 100% 

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



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 42 of 221 
 

7 Ilva Lamaj Psikologji Edukimi EDU 233 38 38 100% 

8 Jonida Leshi Biologji e Përgjithshme BIO 341 50 51 98% 

9 Miftar Ramosaço Matematikë II MAT 234 40 41 98% 

10 Monika Hasani Gjuhe Shqipe II ALB 149 14 14 100% 

11 Petrit Taraj Metodologji e Mësimdhënies EDU 231 41 41 100% 

12 Rudina Alimerko Letërsi për Femijë EDU 155 13 13 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 96% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 99.7% 

Totali 98%29 
Tabela 4: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Bsc.“Mësuesi për Arsim 

Fillor” 

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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

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

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

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

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

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

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

për secilën lëndë në veçanti. 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Mësuesi për Arsim Fillor është si vijon: 

për  81.8% të studentëve shumë e mirë, për 15.1%  e mirë, për 1.5%  mesatare, për 0.2% 

e keqe si dhe për 1.5% ishte shumë e keqe.30 Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

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

                                                           
29 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). 
30 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 1: SiI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 83.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.6% e cilësonin si të 

mirë, për 1.3% vlerësimi është mesatar, për 0.3% I keq si dhe për 0.6% shumë i keq31. 

Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

Grafiku 217: 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% e cilësonin si të mirë, 1.4% e studentëve e 

cilësonin mesatare, për 0.3% të studentëve ishte e keqe si dhe për 1% shumë e keqe32. 

Për më tepër grafiku: 

 

                                                           
31 Marzhi I gabimit: 0.001 
32 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 66.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 28.3% ishin dakort, 2.8% nuk ishin dakort,  1.9% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 67.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 28.6% e studentëve ishin dakort, 2.7% e studentëve nuk ishin 

dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 05% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishme. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 68.9% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 27% ishin dakort, 2.7% s’janë dakort, 1.3% e studentëve nuk ishin aspak dakort 

si dhe 0.2% e studentëve  cilësonin sit ë parëndësishme.33 Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

 
Grafiku 18: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  35.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23.7 % ishin dakort, 29.2% nuk ishin dakort me qëndrimin, 10.2% 

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

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

                                                           
33 Marzhi i gabimit: 0.001 
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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:  

59.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.5% ishin dakort, 4.9% nuk ishin dakort, 

1.9% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

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

36.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 28% ishin dakort, 24.8% nuk ishin dakort, 

8.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.1% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

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

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 69.6% ishin totalisht dakort, 26.6% ishin dakort, 

2.9% nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm34. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 1019: 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 Mësuesi për Arsim Filllor është si 

më poshtë vijon: 55.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 34.3% ishin dakort, 7.8% 

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

parëndësishëm.Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                           
34 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

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

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

më poshtë vijon: 57.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.8% ishin dakort, 8% nuk 

ishin dakort, 1.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.4% e studentëve nuk e cilësonin si 

të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku12: 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: 63.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 31.7% ishin dakort, 3% nuk ishin dakort, 1.4 % nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.3% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme35. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

                                                           
35 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 Mesuesi për Arsim Fillor  është si më 

poshtë vijon: 27.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 10.6% ishin dakort, 28% nuk 

ishin dakort, 26.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.7% e studentëve nuk e cilësonin si 

të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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6.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Pedagogjinë e Specializuar, në Fakultetin e 

Shkencave Humane, 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 91 % e studentëve që kanë ndjekur 

kurset respektive36. 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  
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SEMESTRI I 

1 Arbana Zhapaj Hyrje në Pedagogjinë e Specializuar PS 111 19 23 83% 

2 Arbana Zhapaj Autizmi Edukimi dhe Mësimdhënia PS 335 22 23 96% 

3 Asllan Vrapi Matematika 1 MAT 134 19 23 83% 

4 Asllan Vrapi Daidaktika e Matematikës EDU 251 18 18 100% 

5 Eljona Lici Marrëdhëniet Prindër Profesionistë PS 323 10 10 100% 

6 Enkelejda Billa Histori Kombëtare e Didaktike HUM 250 18 18 100% 

7 Entela Avdulaj Filozofi dhe Sociologji Edukimi EDU 325 23 24 96% 

8 Erjona Dervishaliaj Psikologji Zhvillimi EDU 230 18 18 100% 

9 Lulzim Hajnaj Hyrje në Psikologji HUM 131 20 23 87% 

10 Monika Hasani Gjuhë Shqipe ALB 147 18 24 75% 

11 Rudina Alimerko Didaktika e Gjuhës EDU 257 1 2 50% 

12 Sulltana Bilbilaj Zhvillimi i Komunikimit dhe Gjuhës PS 219 18 18 100% 

13 

Sulltana Bilbilaj 

Neuroriedukimi Integrimi 

Neuroshqisor PS 322 23 24 96% 

14 

Sulltana Bilbilaj 

Te drejtat Legjislacioni dhe 

Handikapi PS 330 13 14 93% 

SEMESTRI II 

1 Adriana Gjika Frengjisht 1 FRH 131 16 19 84% 

2 

Alda Isaraj 

Probleme të shikimit. Edukimi dhe 

Mësimdhënia PS 116 16 19 84% 

3 

Arbana Zhapaj 

Analiza e Nevojave dhe Metodat e 

Vëzhgimit PS 223 17 18 94% 

4 

Entela Avdulaj 

Handikapi Mendor Edukimi dhe 

Mësimdhenia PS 115 16 19 84% 

5 Gentiana Lepuri Probleme të Dëgjimit. Shurdhëria PS 226 17 18 94% 

6 Ina Nasto Anatomia dhe Higjena BIO 340 23 23 100% 

                                                           
36 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë.  
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7 Irena Alimerko Psikologji edukimi EDU 233 17 18 94% 

8 Jonida Leshi Biologji e Përgjithshme BIO 341 25 25 100% 

9 Petrit Taraj Pedagogji EDU 225 17 18 94% 

10 Sulltana Bilbilaj Praktikë Pedagogjike PS 349 23 23 100% 

11 Sulltana Bilbilaj Tipet e handikapit PS 118 16 19 84% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 90% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 92% 

Totali 91%37 
Tabela 5: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Pedagogji e Specializuar  

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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Pedagogji e Specializuar është 

si vijon: për  80.2 % të studentëve shumë e mirë, për 12.9 % e mirë, për 4.4%  mesatare, 

0.4 % e keqe si dhe për 2.2% ishte shumë e keqe38. Të dhënat e mësipërme janë 

gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku 

i mëposhtëm:  

 

                                                           
37 Mesatarja aritmetike e përqindjes së pjesëmarrjes për dy semestrat është përllogaritur si mesatare e aritmetike e pjesëmarrjes së 
studentëve e të gjitha lëndëve të semestrit të parë dhe të dytë ku është plotësuar minimum një pyetësor. (Nuk janë llogaritur lëndët kur 
nuk është plotësuar as edhe një pyetësor). 
38 Marzhi igabimit: 0.001 
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 79.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.3% e cilësonin si të 

mirë, për 5.1% vlerësimi ishtë mesatar, 0.6% i keq si dhe për 0.6% shumë i keq. Për më 

tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku2: 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:79.5% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 13.5% e cilësonin si të mirë, për 5.1% të 

studentëve ishte e keqe si dhe për 1.5% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 
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II. Seksioni i dytë   

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

totalisht dakort, 19.3% ishin dakort, 4.3% nuk ishin dakort,  2.5% nuk ishin aspak 

dakort, si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin të parëndësishme39 të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
  Grafiku 4: A do ta cilësonit mësimin interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 72.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 202% e studentëve ishin dakort, 4.6% e studentëve nuk ishin 

dakort, 2.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin të 

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

 
Grafiku5: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 71.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 21.4% ishin dakort, 4.8% s’janë dakort, 2% e studentëve nuk ishin aspak dakort 

si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin të parëndësihme. Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

                                                           
39 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 6: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  50.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 20% ishin dakort, 17.5% nuk ishin dakort me qëndrimin, 8.8% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 3.1% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. 40Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku7: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

67.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.8% ishin dakort, 6.2% nuk ishin dakort, 

2.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort me qëndrimn si dhe 0.7% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm41. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

                                                           
40 Marzhi I gabimit: 0.001 
41 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 8: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

6. Me qëndrimin : “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”,  53% 

e studentëve ishin totalisht dakort, 22.4% ishin dakort, 13.7% nuk ishin dakort, 7.2% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 3.7% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

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

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 71.2 % ishin totalisht dakort, 22.2% ishin dakort, 

4.1% nuk ishin dakort, si dhe 2% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.5% nuk ishin aspak 

dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku10: A jeni dakort me qëndrimin : “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 66.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 22.7% ishin dakort, 4.9% e studentëve nuk janë dakort, 4.5% e studentëve nuk 

ishin aspak dakort si dhe 1.2% e cilësojnë të parëndësishme.  Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

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

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

më poshtë vijon: 63.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.1% ishin dakort, 5.7% 

nuk ishin dakort, 5.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.1 % e studenëve e cilësonin të 

parëndësishme.42 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

                                                           
42 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku12: 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: 71.7% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 19.5% ishin dakort, 5.7% nuk ishin dakort., 2.7 % e studentëve nuk ishin dakort 

si dhe për 0.4 %  ishte e parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku13: 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 Pedagogji të Specializuar është si më 

poshtë vijon: 36.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 12.6% ishin dakort, 20.8% e 

studentëve nuk ishin dakort, 19.2 % nuk ishin aspak dakort si dhe 11.3% e studentëve 

e cilësonin të parëndësishme. 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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7. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË GJUHË  ANGLEZE 

7.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë Angleze në Fakultetin e Shkencave 

Humane 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 respektive 
43 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë 

semestrit të parë, 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  
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SEMESTRI I 

1 Adriana Gjika Frëngjisht 1 FRE 131 10 13 77% 

2 Adriatik Malaj Gjuhë Angleze e Avancuar 3 ENG 346 17 18 94% 

3 Ana Cano Spanjisht Niveli Parë SPA 131 9 9 100% 

4 Anila Hima Gjuhë Angleze e Avancuar 1 ENG 144 14 18 78% 

5 Armela Panajoti Hyrje në Teorinë e Letersisë 

për Gjuhën Angleze 

ENG 280 62 63 98% 

6 Armela Panajoti Letërsi Angleze 1 ENG 282-1 62 63 98% 

7 Armela Panajoti Letërsi Amerikane 1 ENG 381-1 58 61 95% 

8 Bledar Toska Gjuhë Angleze e Avancuar 1 ENG 144 18 19 95% 

9 Bukuroshe Isufaj Gjuhë Italiane e Avancuar 1 ITA 344 58 61 95% 

10 Evisa Çela Arti i të Shkruarit për Gjuhë 

Angleze 

ENG 170-1 32 37 86% 

11 Ilda Kanani Gjuhë Angleze e Avancuar 3 ENG 346 40 42 95% 

12 Iltana Koleka Gjuhë Italiane 1 ITA 131 11 11 100% 

13 Lavdosh Malaj Histori e Gjuhës Angleze ENG 265 62 65 95% 

14 Ledina Merkaj Studime të Komunikimit për 

Gjuhën Angleze 

ENG 342 58 61 95% 

15 Nexhip Merkuri Gjuhë Shqipe ALB 148 32 37 86% 

16 Silvana Kalemi Stilistikë për Gjuhën Angleze ENG 264 62 63 98% 

17 Veneranda Hajrulla Gjuhë Agleze e Avancuar 2 ENG 245 28 28 100% 

18 Zamira Alimema Gramatikë e Gjuhës Angleze 

1 

ENG 151-1 32 37 86% 

19 Zamira Alimema Gjuhë Angleze e Avancuar 2 ENG 245 34 35 97% 

SEMESTRI II 

                                                           
43 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesëmarrjes së studentëve në çdo 
lëndë. 
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1 Adriana Gjika Frëngjisht 2 FRE 131-2 9 10 90% 

2 Ana Cano Spanjisht A2 SPA 131-2 11 11 100% 

3 Armela Panajoti Letërsi Angleze 2 ENG 282-2 51 54 94% 

4 Armela Panajoti Letërsi Amerikane 1 ENG 381-1 2 2 100% 

5 Armela Panajoti Letërsi Amerikane 2 ENG 381-2 57 61 93% 

6 Bledar Toska Gjuhësi e Përgjithshme për 

Gjuhën Angleze 

ENG 356 58 63 92% 

7 Bukuroshe Isufaj Gjuhë Italiane e Avancuar 1 ITA 344 2 2 100% 

8 Dorjana Klosi Hyrje në Gjuhësi për Gjuhën 

Angleze 

ENG 255 50 54 93% 

9 Evisa Çela Shkrim Akademik ENG 170-2 31 32 97% 

10 Ilda Kanani Teknika të Përkthimit për 

Gjuhën Angleze 

ENG 376 59 64 92% 

11 Iltana Koleka Gjuhe Italiane 2 ITA 132 12 12 100% 

12 Kozeta Hyso Fonologji e Gjuhës Angleze ENG 193 31 32 97% 

13 Lavdosh Malaj Kulturë Anglofone ENG 260 50 55 91% 

14 Medrit Mustafaraj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi 

CS 100 35 37 95% 

15 Silvana Kalemi Semantike e Gjuhës Angleze ENG 241 51 55 93% 

16 Veneranda Hajrulla Metodat e Mësimdhënies në 

Gjuhën Angleze 

ENG 341 58 63 92% 

17 Zamira Alimema Gramatikë e Gjuhës Angleze 

2 

ENG 151-2 31 32 97% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 93% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 95% 

Totali 94% 
Tabela 6: Pjesmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Gjuhë Angleze 

7.2 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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 
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aritmetike e përgjigjeve për programin e studimit (si mesatare aritmetike e përgjigjeve për 

secilën lëndë e shprehur në përqindje). 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

programin e studimit Bachelor Gjuhë Angleze është si vijon: për 69% të studentëve 

ishte shumë e mirë, për 25.7% e mirë, për 4%  mesatare, për 0.8% e keqe si dhe për 0.5 

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

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

 
Grafiku 20: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 69.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 24.5% e cilësonin si të 

mire, për 4% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.8% ishte i keq si dhe për 0.6% shumë i keq. 

Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 21: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 67.4% e 
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studentëve e cilësonin shumë të mirë, 25.7% e cilësonin si të mirë, 5.4% e studentëve 

e cilësonin mesatare, 1% e cilësonin sit ë keqe si dhe për 0.5% shumë e keqe. Për më 

tepër grafiku: 

 
Grafiku 22: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 60% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 30.6% ishin dakort, 6.3% nuk ishin dakort,  2.9% nuk ishin aspak dakort, si dhe 

0.% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme44, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

Grafiku 23: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht: 58.4 % e studentëve 

ishin totalisht dakort, 32.8% e studentëve ishin dakort, 6.8% e studentëve nuk ishin 

dakort, 1.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.2% e studentëve e cilësonin si të 

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

                                                           
44 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 24: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 59.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 31.6% ishin dakort, 6.6% s’janë dakort si dhe 2.1% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 0.2% e cilësonin të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 25: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  25.9% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 33% ishin dakort, 27.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 12.6% 

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

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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalisht Dakort Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak DakortE Pa Rendesishme

58.4%

32.8%

6.8%
1.8% 0.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalisht
Dakort

Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

59.5%

31.6%
6.6% 2.1% 0.2%



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 64 of 221 
 

 
Grafiku 26: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

51.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 36.7% ishin dakort, 7.6% nuk ishin dakort, 

3.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishëm.45 Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 27: 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”,  

27.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 34.6% ishin dakort, 26.8% nuk ishin dakort, 

9.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 1% e cilësonin të parëndësishëm46. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

                                                           
45 Marzhi I gabimit: 0.001 
46 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 28: 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: 61.1% ishin totalisht dakort, 29.7% ishin dakort, 

6.3% nuk ishin dakort, 2.3% sjam aspak dakort si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin 

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

 

 
Grafiku 29: 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 është si më poshtë vijon: 45.4% e 

studentëve ishin totalisht dakort, 39.2% ishin dakort, 9.8% nuk ishin dakort, 4.4% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.1% e cilësonin të parëndësishëm47. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                           
47 Marzhi I gabimit : 0.001 
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Grafiku 30: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik 

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

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

më poshtë vijon: 45.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 39.6% ishin dakort, 9.1% 

nuk ishin dakort, 4.2% nuk ishin aspak dakort, si dhe 2% e studentëve nuk e cilësonin 

si të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas garfikut: 

 
Grafiku 31: 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: 55.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 33.4% ishin dakort, 8% nuk ishin dakort, 2.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.5% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme48. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

                                                           
48 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 32: 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 Gjuhë Angleze është si më poshtë 

vijon: 22.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 19% ishin dakort, 29.9% nuk ishin 

dakort, 24.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.7% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 33: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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8. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË GJUHË ITALIANE  

8.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

 Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë Italiane, në Fakultetin e Shkencave 

Humane 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 respektive. 

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

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

lëndën, numri i studentëve që kanë plotësuar pyetësorët në llogarinë e tyre personale në UVMS 

si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës në pyetësor.  

Nr Pedagogu Lënda 

Kodi  
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SEMESTRI I 

1 Adriana Gjika Gjuhë Frënge e Avancuar 1 FRE 344 14 14 100% 

2 Bukuroshe Isufaj Studime të Komunikimit për Gjuhën 

Italiane 

ITA 342 15 15 100% 

3 Eliona Naqo Gjuhe Italiane e Avancuar 3 ITA 346 15 15 100% 

4 Fjona Cukani Stilistikë ITA 264 15 18 83% 

5 Frosina Londo Sociolinguistikë për Gjuhën Italiane ITA 358 14 14 100% 

6 Frosina Londo Letërsi Italiane 1 ITA 282-1 12 13 92% 

7 Frosina Londo Kulturë dhe Qytetërim Italian 1 ITA 260-1 12 13 92% 

8 Frosina Londo Kulturë dhe Qytetërim Italian 1 ITA 260-1 1 1 100% 

9 Meri Gjoleka Gjuhe Italiane e Avancuar 2 ITA 245 11 12 92% 

10 Meri Gjoleka Hyrje ne Gjuhësi per Gjuhën Italiane ITA 255 12 13 92% 

SEMESTRI II 

1 Bukuroshe Isufaj Semantikë e Gjuhës Italiane ITA 241 13 13 100% 

2 Eliona Naqo Metodat e Mësimdhënies në Gjuhën 

Italiane 

ITA 341 13 13 100% 

3 Fjona Cukani Teknika të Përkthimit për Gjuhën 

Italiane 

ITA 376 15 15 100% 

4 Frosina Londo Hyrje në Teorinë e Letërsisë per Gjuhën 

Italiane 

ITA 280 12 12 100% 

5 Medrit Mustafaraj Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi 

CS 100 1 1 100% 

6 Meri Gjoleka Gjuhësi e Përgjithshme Për Gjuhën 

Italiane 

ITA 356 13 13 100% 

7 Vittorio Magoga Histori e Italisë ITA 265 13 13 100% 

8 Vittorio Magoga Letërsi Italiane 2 ITA 282-2 17 17 100% 

9 Vittorio Magoga Kulturë dhe Qytetërim Italian 2 ITA 260-2 18 18 100% 
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Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 95% 

Mesatarja e Përqindjes së  Pjesëmarrjes Sem. II 100% 

Totali 97%49 
Tabela 7: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit :Gjuhë  Italiane   

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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Gjuhë Italiane është si vijon: 

për 83.3% të studentëve shumë e mire si dhe për  16.7 % e mire. Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmetike e vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  

                                                           
49 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 34: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 79.7% e studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 20.3% e cilësonin 

si të mire. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 
Grafiku 35: 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: 80.3% e 

studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe 19.7% e cilësonin si të mire. Për më tepër 

grafiku: 

 
Grafiku 36: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 
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II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 77.1% e studentëve ishin 

totalisht dakort si dhe  22.9% ishin dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 37: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 76.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 23% e studentëve ishin dakort, si dhe 0.4% e studentëve nuk ishin 

dakort.50 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 38: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 77.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 22.1% ishin dakort, si dhe 0.4% e studentëve s’janë dakort. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

                                                           
50 Marzhi igabimit: 0.001 
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Grafiku 39: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  39.4% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 22.6 % ishin dakort, 21.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 14.4% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit51. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 40: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

62.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.5% ishin dakort, 12.3% nuk ishin dakort, 

si dhe  3% nuk ishin aspak dakort . Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
51 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 41: 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”,  

39.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 27.3% ishin dakort, 18.5% nuk ishin dakort, 

12.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm52. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 42: 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, 21.8% ishin dakort si 

dhe 0.4% nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

                                                           
52 Marzhi I gabimit; 0.001 
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Grafiku 43: 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 Gjuhë e Huaj Italiane është si më 

poshtë vijon: 57% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.7% ishin dakort, 15.8% nuk 

ishin dakort, 3% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.5% e cilësonin të 

parëndësishëm. Përgjigjet janë të shprëndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 44: 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: 63.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.1% ishin dakort, 10.8% 

nuk ishin dakort, si dhe 1.9%nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shprëndara sipas 

garfikut: 
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Grafiku 45: 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: 77.9% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 21.7% ishin dakortsi dhe  0.4% nuk ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 46: 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 Gjuhë Italiane është si më poshtë vijon: 

27.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 15.4% ishin dakort, 26.1% nuk ishin dakort, 

22.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.6% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 47: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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9. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË PËRKTHIM DHE 

INTERPRETIM 

9.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Shkencor në Përkthim dhe Interpretim 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 55.6% 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 sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e 

studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 

Ilda Kanani 

Teori dhe teknika te perkthimit dhe te 

interpretimit MTI 510 5 8 

62.5

% 

2 

Evis Hudhera Gjuhe standarde shqipe ALB 520 5 8 

62.5

% 

3 

Bledar Toska Analize teksti ne perkthim MTI 512 5 8 

62.5

% 

4 
Alma Bregaj Teknologjia ne perkthim CSE 540 4 8 

50% 

5 

Armela Panajoti 

Studime te perkthim - interpretimit dhe 

komunikimi nderkulturor MTI 515 5 8 

62.5

% 

6 Zamira Alimema Perkthim nga B ne A dhe nga A ne B ENG 521 3 6 50% 

7 

Silvana Kalemi 

Interpretim konsekutiv nga B ne A dhe 

nga A ne B ENG 522 3 6 50% 

8 

Ilda Kanani 

Interpretim simultan nga B ne A dhe nga 

A ne B ENG 523 3 6 50% 

9 

Ledina Merkaj 

Parime te cilesise dhe etikes 

profesionale ne interpretim MTI 514 3 6 50% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes 55.6% 
Tabela 8: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Përkthim dhe 

Interpretim 

 

 

 

  

                                                           
53 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndëi. 
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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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Përkthim dhe 

Interpretim është si vijon: për  70.6% të studentëve shumë e mirë, për 25.7% e mirë, 

si dhe për 4%  mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmetike të vlerësimit për cdo pedagog. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 48: 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: 74.3% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.3% e cilësonin si të 

mirë, si dhe për 7.4% vlerësimi ishtë mesatar. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 
Grafiku 49: 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: 70.6% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22.0% e cilësonin e mirë, si dhe 7.4% e 

studentëve e cilësonin mesatare. 

 
Grafiku 50: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

I. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 74.3% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 22% ishin dakort, si dhe 3.7% nuk ishin dakort, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 51: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht: 74.3% e studentëve 

ishin totalisht dakort dhe 25.7% e studentëve ishin dakort. Të dhënat e mësipërme janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 52: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë? 

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

dakort dhe 25.7% ishin dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 53: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  29.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 18.3% ishin dakort, 5.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 40.4% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 5.9% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 
Grafiku 54: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

70.6% e studentëve ishin totalisht dakort dhe 29.4% ishin dakort. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 55: 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”,  

23.0% e studentëve ishin totalisht dakort, 33.9% ishin dakort, 19.8% nuk ishin dakort, 

16.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.7% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 56: 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: 72.0% ishin totalisht dakort dhe 28.0% ishin dakort. 

Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 57: 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 është si më poshtë vijon: 63.3% e 

studentëve ishin totalisht dakort dhe 36.7% ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 58: 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: 64.1% e studentëve ishin totalisht dakort, 26.5% ishin dakort dhe 9.4% 

nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 59: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 66.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort dhe 33.9% ishin dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 60: 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 Përkthim dhe Interpretim është si 

më poshtë vijon: 19.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 16.1% ishin dakort, 60.2% 

nuk ishin aspak dakort si dhe 4.4% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 61: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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10. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË MËSIMDHËNIE PËR 

CLAB NË LËNDËN E GJUHË ANGLEZE 

 

10.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Profesional në Mësimdhënie Për CLAB në Lëndën e Gjuhë 

Angleze 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 

respektive54. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

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

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

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

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Veneranda Hajrulla Praktikë Profesionale ENG 490 22 31 71% 

2 Veneranda Hajrulla Didaktikë e Gjuhës Angleze ENG 455 27 31 87% 

3 Meri Gjoleka  Italisht 1 (B2) ITA 431-1 34 35 97% 

4 Marsela Harizaj  Vështrim Historik i Metodave 

të Mësimëdhenjes 

ENG 442-1 34 35 97% 

5 Kozeta Hyso  Bazat Pedagogjike të Edukimit ENG 440 34 35 97% 

6 Kozeta Hyso  Pedagogjia e Gjuhës së 

huaj/dytë 

ENG 440-2 1 0 100% 

7 Ilva Lamaj Bazat Psikologjike të Edukimit  PSI 450 31 36 86% 

8 Ilva Lamaj Bazat Psikologjike të Edukimit  PSI 450 3 0 100% 

9 Ilva Lamaj Bazat Psikologjike të Edukimit 

2 

PSI 450-2 1 0 100%55 

10 Doriana Klosi  Linguistikë e Aplikuar e 

Avancuar 

ENG 461 34 35 97% 

11 Anila Hima  Sociolinguistikë ENG 458 34 35 97% 

12 Armela Panajoti  Kulturë dhe Qytetërim i 

Vendeve Anglofone 

ENG 454 32 33 97% 

13 Vittorio Magoga Qytetërim Italian ITAE 454-

2 

32 33 97% 

14 Bledar Toska  Psikolinguistikë ENG 450 32 33 97% 

                                                           
54 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndëi. 
55 Për shkak të menaxhimit të brendshëm në disa prej lëndëve të programit të studimit në sistem ka pyetësor 
të plotësuar për lëndënpërkatëse por numri I studentëve të rregjistruar në sistem rezuton të jetë 0.  
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15 Bukuroshe Isufaj  Italisht 2 (C1) ITA 431-2 32 33 97% 

16 Veneranda Hajrulla Përvetësim i Gjuhës së Dytë ENG 442-2 32 33 97% 

17 Frosina Londo  Kulturë Italiane ITAE 454-

1 

32 33 97% 

18 Lavdosh Malaj  Bazat Kulturore të Edukimit ENG 441 32 33 97% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 95% 
Tabela 9: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në Mësimdhënie Për 

CLAB në Lëndën e Gjuhë Angleze  

  

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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Mësimdhënie Për 

CLAB në Lëndën e Gjuhë Angleze është si vijon: për  77.4% të studentëve shumë e 

mirë, për 19.4% e mirë, për 2.4%  mesatare, për 0.3% 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:  
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Grafiku 62: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 79.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 17% e cilësonin si të mirë, 

për 3% vlerësimi ishte mesatar,  si dhe për 1% i keq56. Për më tepër grafiku i 

mëposhtëm: 

 

 

Grafiku 63: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

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

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.3% e cilësonin si të mirë, 2.7% e studentëve 

e cilësonin mesatare, si dhe  për 0.5% ishte i keq. Për më tepër grafiku: 

 

                                                           
56 Marzhi I gabimit : 0.002 
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Grafiku 64: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 70.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 24.6% ishin dakort, 4% nuk ishin dakort,  0.7% nuk ishin aspak dakort, 

si dhe 1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,57 të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 

 
Grafiku 65: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 70.9% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 25.3% e studentëve ishin dakort, 2% e studentëve nuk ishin dakort 

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

grafikut që vijon:  
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Grafiku 66: 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, 21.9% ishin dakort, 3.1% s’janë dakort, 2% e studentëve nuk ishin aspak dakort 

si dhe 1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

 
Grafiku 67: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  22.6% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 16.9% ishin dakort, 39.5% nuk ishin dakort me qëndrimin, 16.2% 

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

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

70.9%

25.3%
2% 1% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalisht
Dakort

Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalisht
Dakort

Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

72.8%

21.9%
3.1% 2% 1%



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 90 of 221 
 

 
Grafiku 68: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

72.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 21.9% ishin dakort, 4% nuk ishin dakort, 

1.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 1% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 69: 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”,  

33.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 23.6% ishin dakort, 26.9% nuk ishin dakort, 

11.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.5% e cilësonin të parëndësishëm.58 Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 70: 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: 73.7% ishin totalisht dakort, 21.2% ishin dakort, 

3.7% nuk ishin dakort, 0.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 1% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm59. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
grafiku 71: 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 Mësimdhënie 

Për CLAB në Lëndën e Gjuhë Angleze është si më poshtë vijon: 63.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 27% ishin dakort5.8% nuk ishin dakort, 1.6% e studentëve nuk 

ishin aspak dakort si dhe 2.6% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 72: 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: 56.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 32.9% ishin dakort, 6.5% 

nuk ishin dakort, 4% nuk ishin aspak dakort, si dhe  0.4% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 73: 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: 70.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 23.9% ishin dakort, 3.4% nuk ishin dakort, 1% nuk ishin aspak dakort si dhe 

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

grafikut:  
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Grafiku 74: 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 Mësimdhënie Për CLAB në 

Lëndën e Gjuhë Angleze është si më poshtë vijon: 39.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 3.1% ishin dakort, 22.2% nuk ishin dakort, 23.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 

11.6% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm60. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 75: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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11.PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL SHKENCA 

ADMINISTRATIVE 

 

11. 1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Profesional në Shkenca Administrative 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 60% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive61. Në tabelën që vijon janë pasqyruar 

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

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

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

pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
tu

d
en

të
t 

q
ë 

k
a
n

ë 

p
lo

të
su

a
r 

S
tu

d
en
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q
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n
d

je
k

in
 

lë
n

d
ën

 
P

ër
q
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d

ja
 e

 

p
je

së
m

a
r
rj

es
  

1 STELA MEÇAJ E drejta e mjedisit DRE 412 32 42 76.2% 

2 

LORETA ALUSHI 

E drejta Kushtetuese dhe 

kostitucionalizmi krahasuar DRE 401 31 49 63.3% 

3 ERGYSA 

IKONOMI Praktike profesionale DRE 414 11 22 50.0% 

4 ERGYSA 

IKONOMI Praktike profesionale DRE 414 2 6 33.3% 

5 ERGYSA 

IKONOMI Praktike profesionale DRE 414 13 22 59.1% 

6 ERIOLA HOXHA E drejta administrative e krahasuar DRE 403 31 45 68.9% 

7 

Ertil Meçaj 

Sistemet e medha juridike 

bashkohore DRE 405 28 50 56.0% 

8 ALJONA LASKA Shteti i se drejtes DRE 407 29 50 58.0% 

9 ARJANA LLANO Institucionet dhe e drejta e BE DRE 402 31 43 72.1% 

10 AULONA 

HAXHIRAJ Gjykimet administrative DRE 406 29 51 56.9% 

11 BELINDA 

HALILAJ E drejta tregtare e avancuar DRE 409 26 43 60.5% 

12 ULVIN VEIZAJ E drejte financiare DRE 404 27 44 61.4% 

13 SOKOL BANA Politikat publike dhe qeverisje lokale DRE 411 27 43 62.8% 

14 

OLJANA HOXHAJ 

Legjislacion mbi administrimin e 

pasurive te paluajtshme DRE 410 27 44 61.4% 

                                                           
61 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndëi. 
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Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 60% 
Tabela 10: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional Shkenca 

Administrative 

  

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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

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

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

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

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

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

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

për secilën lëndë në veçanti 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Profesional ne Shkenca 

Administrative është si vijon: për  88.9% të studentëve shumë e mirë, për 10.6% e mirë, 

si dhe për 0.5% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej 

mesatares aritmerike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  
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Grafiku 76: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 89.85% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 9.17% e cilësonin si të 

mirë, për 0.25% vlerësimi ishtë mesatar,  si dhe për 0.25% e keqe dhe 0.5% shumë  e 

keqe. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 
Grafiku 77: 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: 87.3% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 11.9% e cilësonin e mirë, 0.3% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe  për 0.5% shumë e keqe. 

 
Grafiku 78: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 
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II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant”, mesatarisht 79.2% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 19% ishin dakort, 1.6% nuk ishin dakort,  si dhe  0.3% nuk ishin aspak 

dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 79: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 78.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 18.8% e studentëve ishin dakort, 2.4% e studentëve nuk ishin 

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

sipas grafikut që vijon:  

 

 
Grafiku 80: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 80.5% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 17.1% ishin dakort, 2.2% s’janë dakort, 0.3% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 81: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  31.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 17.8% ishin dakort, 30.8% nuk ishin dakort me qëndrimin, 16.7% 

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

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

 
Grafiku 82: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

69.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 26.3% ishin dakort, 3.0% nuk ishin dakort, 

0.5% 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 83: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

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

37.5% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.5% ishin dakort, 18.9% nuk ishin dakort, 

12.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 5.4% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 84: 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: 80.6% ishin totalisht dakort, 16.2% ishin dakort, 

2.6.% nuk ishin dakort si dhe 0.5% nuk ishin aspak dakort. Me paraqitje grafike si më 

poshtë vijon:  
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Grafiku 85: 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 Shkenca 

Administrative është si më poshtë vijon: 66.7% e studentëve ishin Totalisht Dakort, 

21.1% ishin Dakort 9.3% Nuk ishin Dakort, 2.4% e studentëve nuk ishin Aspak Dakort 

si dhe 0.5% e cilësonin të Parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut 

të mëposhtëm:  

 
Grafiku 86: 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: 67.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 22.5% ishin dakort, 8.8% 

nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort, si dhe  0.8% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 87: 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: 78.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 19.8% ishin dakort, 1.5% nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.2% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 88: 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 Shkenca Administrative është 

si më poshtë vijon: 27.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 9.4% ishin dakort, 24.0% 
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nuk ishin dakort, 32.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 6.6% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm62. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 89: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Marzhi I gabimit:0.001 
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12. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NË E DREJTE PENALE 

12.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin Master Profesional në e Drejtë Penale 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 58.8% 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 sistemin e tyre elektronik të UV-së si dhe përqindja e studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
tu
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en
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a
r
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1 

Sokol Ngresi 

Legjislacioni penal për mbrojtjen e 

të miturve 

DRE 439 

29 47 61.7% 

2 Lorenc Danaj E drejta penale ndërkombëtare DRE 440 27 55 49.1% 

3 Klajdi Mone Praktikë profesionale DRE 450 11 20 55.0% 

4 Klajdi Mone Praktikë profesionale DRE 450 8 29 27.6% 

5 Ilir Kanaj Praktikë profesionale DRE 450 4 10 40.0% 

6 Ilir Kanaj Krimi i organizuar DRE 447 25 55 45.5% 

7 

Ilirjan Mandro 

Metodika kriminalistike e hetimit të 

veprave penale 

DRE 442 

29 38 76.3% 

8 Besjana Muka Politika penale DRE 431 28 45 62.2% 

9 Agron Tozaj E drejta penale e krahasuar DRE 430 28 49 57.15 

10 Atalanta 

Zeqiraj  Kualifikimi I veprave penale 

DRE 436 

26 55 47.3% 

11 Atalanta 

Zeqiraj 

E drejta penale e  avancuar pjesa e 

posacme 

DRE 434 

26 34 76.5% 

12 

Besjana Muka  

E drejta penale e avancuar pjesa e 

pergjithshme 

DRE 433  

26 34 76.5% 

13 Besjana Muka Politikat europiane te sigurisë DRE 448 26 36 72.2% 

14 Lorenc Danaj E drejtë proceduriale e avancuar DRE 445 26 34 76.5% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 58.8% 
Tabela 11: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në e Drejtë penale  

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 

                                                           
63 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndëi. 
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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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 e Drejtë Penale 

është si vijon: për  92.9% të studentëve shumë e mirë, për 5.5% e mirë, për 0.5%  

mesatare, për 0.3% e keqe, si dhe për 0.8% ishte shumë e keqe. Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Për më tepër 

grafiku i mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 90: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 94% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 4.54% e cilësonin si të mirë, 

për 0.79% vlerësimi ishtë mesatar,  si dhe për 1.1% shumë  e keqe. Për më tepër grafiku 

i mëposhtëm: 
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Grafiku 91: 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: 88.7% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 8.50% e cilësonin e mirë, 1.1% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe  për 0.3% e  keqe, 1.5% shumë e keqe. 

 
Grafiku 92: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 80.4% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 17% ishin dakort, 1.6% nuk ishin dakort,  0.8% nuk ishin aspak dakort, 

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

që vijon: 
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Grafiku 93: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 82.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 16.2% e studentëve ishin dakort, 0.8% e studentëve nuk ishin 

dakort si dhe 0.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe 0.2% e cilësonin si të pa rëndësishëm. 

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

 
Grafiku 94: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 82.2% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 15.6% ishin dakort, 0.8% s’janë dakort, 0.9% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  
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Grafiku 95: A ishte i qartë Pedagogu? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  32.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 9.4% ishin dakort, 26.8% nuk ishin dakort me qëndrimin, 21.6% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 10.2% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 
Grafiku 96: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

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

72.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 16.3% ishin dakort, 5.7% nuk ishin dakort, 

2.2% nuk ishin aspak dakort si dhe 2.8% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 97: 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”,  

40.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 11.3% ishin dakort, 26.5% nuk ishin dakort, 

14.0% nuk ishin aspak dakort si dhe 7.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 98: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

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

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 83.2% ishin totalisht dakort, 14.4% ishin dakort, 

1.6.% nuk ishin dakort, 0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.2% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 99: 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 e Drejtë 

Penale është si më poshtë vijon: 70.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 17.3% ishin 

dakort 7.6% nuk ishin dakort, 2.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 2.2% e 

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

 
Grafiku 100: 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: 74.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 13.6% ishin dakort, 7.6% 

nuk ishin dakort, 3.6% nuk ishin aspak dakort, si dhe  0.5% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 101: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 

 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 80.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 16.7% ishin dakort, 2.5% nuk ishin dakort, 0.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.2% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 102: 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 e Drejtë Penale është si më 

poshtë vijon: 28.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 4.0% ishin dakort, 19.6% nuk 
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ishin dakort, 33.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 14.8% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm64. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 103: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Marzhi I gabimit:0.001 
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13. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË MARRËDHËNIE 

NDËRKOMBËTARE 

13.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e studimit Master Shkencor në Marrëdhënie Ndërkombëtare 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 47.4 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive65. Në tabelën që vijon 

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

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

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

studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Myzafer Elezi Ligji nderkombetar penal DRE 517 10 24 41.7% 

2 Myzafer Elezi Gjeopolitike DRE 512 11 22 50% 

3 Jonida Mehmetaj Menaxhim krizash DRE 523 11 26 42.3% 

4 Jeta Goxhaj E drejta materiale e BE DRE 510 11 21 52.4% 

5 Ina Puraveli E drejta kushtetuese e krahasuar DRE 513 11 21 52.4% 

6 

Erjon Hitaj 

E drejta nderkombetare publike 

(pjesa speciale) DRE 511 11 21 52.4% 

7 Arjan Vasjari Diplomaci DRE 522 11 26 42.3% 

8 Aulona Haxhiraj Gjykimet Nderkombetare DRE 521 11 26 42.3% 

9 

Arjan Vasjari 

Mbrojtja e te drejtave te njeriut ne 

nivel nderkombetar DRE 515 9 18 50% 

10 

Velisjana Sherifi 

Normat nderkombetare ne fushen 

ekonomike DRE 516 9 18 50% 

11 Stela Meçaj E drejta nderkombetare private DRE 520 9 18 50% 

12 Oljana Hoxhaj Praktike profesionale DRE 525 4 10 40% 

13 Myzafer Elezi E drejta nderkombetare humanitare DRE 514 9 18 50% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 47.4% 
Tabela 12: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor Marredhenie 

Nderkombetare 

 

  

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 

                                                           
65 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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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 cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Marrëdhënie 

Ndërkombëtare është si vijon: për  90.8% të studentëve shumë e mirë, për 6.9% e mirë, 

si dhe për 2% mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike 

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

 

 

Grafiku 104: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

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

si vijon: 88.68% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 8.21% e cilësonin si të mirë, 

dhe për 3.11% vlerësimi ishtë mesatar. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 
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Grafiku 105: 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: 85.3% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 10.2% e cilësonin e mirë, 3.7% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe  për 0.9% e  keqe. 

 
Grafiku 106: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 77.5% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 20% ishin dakort, si dhe 3.0% nuk ishin dakort,  të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 107: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 79.4% e studentëve 

ishin Totalisht Dakort, 18.4% e studentëve ishin Dakort, 2.2% e studentëve Nuk ishin 

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

 

 
Grafiku 108: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 82.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 14.2% ishin dakort, 2.3% s’janë dakort, si dhe 0.7% e studentëve nuk ishin 

aspak dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 109: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  25.2% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 14.6% ishin dakort, 35.7% nuk ishin dakort me qëndrimin, 20.1% 

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

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

 
Grafiku 110: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

69.8% e studentëve ishin totalisht dakort, 23.5% ishin dakort, 3.0% nuk ishin dakort, si 

dhe 3.7% nuk ishin aspak dakort66. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                           
66 Marzhi I gabimit: 0.0003 
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Grafiku 111: 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”,  

25.0% e studentëve ishin totalisht dakort, 26.3% ishin dakort, 26.3% nuk ishin dakort, 

17.6% nuk ishin aspak dakort si dhe 4.8% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 112: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

 

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

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 84.1% ishin totalisht dakort, 14.3% ishin dakort, si 

dhe 1.6.% nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 113: 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 Marrëdhënie 

Ndërkombëtare është si më poshtë vijon: 71.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 

19.6% ishin dakort 3.0% nuk ishin dakort, 5.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 114: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

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

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

më poshtë vijon: 68.3% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.0% ishin dakort, 4.8% 

nuk ishin dakort, 2.2% nuk ishin aspak dakort, si dhe  0.7% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalisht
Dakort

Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

84.1%

14.3% 1.6% 0.0% 0.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalisht
Dakort

Dakort S'jam Dakort S'Jam Aspak
Dakort

E Pa
Rendesishme

71.6%

19.6%
3.0% 5.8%

0.0%



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 119 of 221 
 

 
Grafiku 115: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 

 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 74.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 20.2% ishin dakort, 4.4% nuk ishin dakort, si dhe 0.9% nuk ishin aspak dakort. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 116: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu e bën lëndën interesante?  
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31.1% nuk ishin dakort, 32.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 14.9% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 117: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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14. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER PROFESIONAL MËSUESI NË CIKLIN E ULËT 

ME PROFIL MINOR PARASHKOLLOR 

14.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Profesional në "Mësuesi në Ciklin e Ulët me Profil Minor 

Parashkollor" 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 87.2 % e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive67. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

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

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

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

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
tu
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en

të
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q
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p
lo
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su
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n

d
ën
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je

së
m
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r
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1 

LULZIM HAJNAJ Komunikimi ne klase HUM 410 49 53 

92.5

% 

2 

LAVDOSH MALAJ Gjuhe angleze ENG 550 69 78 

88.5

% 

3 

HAJDAR KIÇAJ Mesimdhenia ne shkencat e natyres BIO 510 68 78 

87.2

% 

4 ENKELEJDA 

BILLA Bazat kulturore te edukimit HUM 460 47 53 

88.7

% 

5 

ARANIT GJIPALI Bazat psikologjike te edukimit EDU 430 47 51 

92.2

% 

6 

ARANIT GJIPALI Kerkim shkencor EDU 470 44 53 

83.0

% 

7 

Xhevdet Zeka 

Edukimi i te drejtave te njeriut ne 

shkolle EDU 440 44 52 

84.6

% 

8 FATLINDA 

SHKURTI 

Mesimdhenia e historise dhe 

gjeografise EDU 425 15 21 

71.4

% 

9 RUDINA 

ALIMERKO 

Metodike e mesimdhenies se gjuhes 

shqipe ALB 501 30 31 

96.8

% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 87.2% 
Tabela 13: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në Ciklin e ulët me 

profil minor parashkollor 

  

                                                           
67 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndëi. 
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14.2 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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Ciklin  e Ulët me 

Profil Minor Parashkollor është si vijon: për  78.2% të studentëve shumë e mirë, për 

15.7% e mirë, për 3.9%  mesatare, për 0.2% e keqe, si dhe për 2.0% ishte shumë e keqe. 

Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo 

pedagog. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 118: 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: 79.02% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.42% e cilësonin si të 

mirë, për 4.43% vlerësimi ishtë mesatar,  si dhe për 0.23% e keqe dhe 0.9% shumë  e 

keqe. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 
Grafiku 119: 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, 20.50% e cilësonin e mirë, 3.6% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe  për 1.3% shumë e keqe. 

 

 
Grafiku 120: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 
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II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 67.3% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 24% ishin dakort, 8.1% nuk ishin dakort,  si dhe 0.5% nuk ishin aspak 

dakort, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 121: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 66.1% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 26.2% e studentëve ishin dakort, 7.3% e studentëve nuk ishin 

dakort si dhe 0.5% nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 122: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 71.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 22.5% ishin dakort, 5.2% s’janë dakort, si dhe 0.5% e studentëve nuk ishin 

aspak dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 123: A ishte i qartë Pedagogu? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  37.4% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 20.3% ishin dakort, 25.4% nuk ishin dakort me qëndrimin, 15.3% 

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

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

 
Grafiku 124: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 
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Grafiku 125: 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”,  

39.9% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.8% ishin dakort, 24.4% nuk ishin dakort, 

13.0% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 126: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 
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Grafiku 127: 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 Ciklin e Ulët 

me Profil Minor Parashkollor është si më poshtë vijon: 62.2% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 26.1% ishin dakort 10.0% nuk ishin dakort, 0.8% e studentëve nuk 

ishin aspak dakort si dhe 0.9% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 128: A jeni dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 
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nuk ishin dakort, 3.5% nuk ishin aspak dakort, si dhe  1.8% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm68. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 129: A jeni dakort me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 65.8% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 25.6% ishin dakort, 6.4% nuk ishin dakort, 1.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.7% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 130: 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 është si më poshtë vijon: 22.8.0% e studentëve ishin 

                                                           
68 Marzhi gabimit: 0.002 
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totalisht dakort, 7.0% ishin dakort, 27.0% nuk ishin dakort, 31.3% nuk ishin aspak 

dakort si dhe 11.9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 131: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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15. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NE EDUKIM 

15.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Shkencor në Edukim 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 respektive69. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar 

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

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

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

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Monika Hasani Modele te mesimdhenies EDU 541 13 14 93% 

2 

LULZIM HAJNAJ 

Komunikimi ne institucionet 

arsimore HUM 511 13 14 93% 

3 

Edmond Rapti 

Bazat Psikologjike te edukimit e 

avancuar EDU 531 13 14 93% 

4 ENTELA 

AVDULAJ Sociologji Edukimi HUM 520 13 14 93% 

5 

ALEKS TRUSHAJ 

Edukimi i te drejtve te njeriut ne 

kurrikulen parauniversitare EDU 545 11 11 100% 

6 

ARANIT GJIPALI 

Kerkimi shkencor i avancuar ne 

edukim EDU 570 10 11 91% 

7 MIGENA BALLA Shkrim Akademik ALB 460 11 11 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 95% 
Tabela 14: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Edukim 

  

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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

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

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

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

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

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

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

për secilën lëndë në veçanti. 

 

I. Seksioni i Parë mbi Vlerësimin e:  

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

plotësuar pyetësorin për programin e studimit Master Shkencor në Edukim është si 

vijon: për  93.1% të studentëve shumë e mirë, për 5.8% e mirë, si dhe për 1% e keqe. 

Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo 

pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 132: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 96.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 2.2% e cilësonin si të 

mirë,si dhe për 1.1% vlerësimi ishte mesatar. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 
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Grafiku 133: 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: 88.7% e 

studentëve e cilësonin shumë të mire dhe 11.3% e cilësonin e mirë. Paraqitja grafike si 

më poshtë: 

 
Grafiku 134: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 82.9% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 16% ishin dakort, 1.1% nuk ishin dakort,  të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 
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Grafiku 135: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 85.0% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 12.8% e studentëve ishin dakort, 2.2% e studentëve nuk ishin 

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

 
Grafiku 136: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 89.6% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 9.3% ishin dakort, si dhe 1.1% s’janë dakort. Të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  
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Grafiku 137: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  38.6% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 5.5% ishin dakort, 19.9% nuk ishin dakort me qëndrimin, 23.1% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 12.8% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 
Grafiku 138: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

83.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 13.8% ishin dakort, 1.1% nuk ishin dakort, si 

dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 
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Grafiku 139: 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”,  

40.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 10.4% ishin dakort, 22.2% nuk ishin dakort, 

18.7% nuk ishin aspak dakort si dhe 8.2% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 140: 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: 91.8% ishin totalisht dakort, 7.1% ishin dakort, 

1.1.% nuk ishin dakort. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 141: 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 Edukim është 

si më poshtë vijon: 90.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 8.4% ishin dakort , si dhe 

1.4% e studentëve nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut 

të mëposhtëm:  

 
Grafiku 142: 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: 81.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 10.8% ishin dakort, 6.6% 

nuk ishin dakort, si dhe  1.4% nuk ishin aspak dakort.. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  
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Grafiku 143: 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: 87.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 10.4% ishin dakort, 1.1% nuk ishin dakort, 1.4% nuk ishin aspak dakort. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 144: 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 edukim është si më poshtë 

vijon: 16.6% e studentëve ishin totalisht dakort,  9.3% nuk ishin dakort, 24.9% nuk 

ishin aspak dakort si dhe 49.1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 145: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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16.PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NE PEDAGOGJINE E SPECIALIZUAR 

SOCIALE 

    16.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Shkencor në "Pedagogjinë e Specializua Sociale" 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 82.3% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive70. Në tabelën që vijon 

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

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

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

studentëve pjesëmarrës. 
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1 

Theodhori Karaj 

Metodat kerkimore ne shkencat e 

edukimit EDU 470 15 20 75% 

2 Sulltana Bilbilaj Aftesia e kufizuar shqisore PS 430 28 29 97% 

3 Nevila Furxhiu Formimi i te rriturve PS 520 17 21 81% 

4 Fatmir Mema Statistike STAT 550 16 21 76% 

5 

Erjona Dervishaliaj 

Crregullimet e personalitetit dhe te 

sjelljes PS 410 29 29 100% 

6 Arbana Zhapaj Aftesia e kufizuar fizike PS 420 27 29 93% 

7 

Arbana Zhapaj 

Integrimi i personave me aftesi te 

kufizuar PS 530 15 20 75% 

8 Sulltana Bilbilaj Praktike PS 540 14 19 74% 

9 Entela Avdulaj Aftesia e kufizuar mendore PS 440 28 28 100% 

10 Nevila Furxhiu Formimi i te rriturve PS 520 27 27 100% 

11 

Mimoza Carka 

Menaxhimi institucional dhe analiza 

institucionale PS 450 28 28 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 82.3% 
Tabela 15: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Pedagogjinë e 

Specializuar Sociale 

 

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 cdo pyetje janë gjeneruar prej sistemit 

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

                                                           
70 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 

paraqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 "Pedagogjinë e 

Specializua Sociale" është si vijon: për  86.7% të studentëve shumë e mirë, për 8.4% e 

mirë, për 3.1%  mesatare, për 0.6% e keqe, si dhe për 1.3% ishte shumë e keqe. Të 

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

pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 146: 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, 8.2% e cilësonin si të 

mirë, për 1.3% vlerësimi ishtë mesatar,  si dhe për 0.3% e keqe dhe 0.9% shumë  e keqe. 

Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 
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Grafiku 147: 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: 86.28% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 9.69% e cilësonin e mirë, 3.38% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe  për 0.33% e  keqe, 0.32% shumë e keqe. 

 

 
Grafiku 148: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 81.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 15% ishin dakort, 1.9% nuk ishin dakort,  0.9% nuk ishin aspak dakort, 

si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 
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Grafiku 149: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

 

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

ishin totalisht dakort, 13.5% e studentëve ishin dakort, 3.5% e studentëve nuk ishin 

dakort si dhe 0.65% nuk ishin aspak dakort. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 150: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

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

dakort, 15.8% ishin dakort, 1% s’janë dakort, 0.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort. 

Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 151: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  27.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 22.1% ishin dakort, 26.3% nuk ishin dakort me qëndrimin, 23.2% 

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

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

 
Grafiku 152: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

77.0% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.1% ishin dakort, 1.2% nuk ishin dakort, 

1.0% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.7% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 153: 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”,  

33.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 25.6% ishin dakort, 25.8% nuk ishin dakort, 

13.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 1.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 154: A jeni dakort me qëndrimin: “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë.” 

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

sudentëve ishte si më poshtë vijon: 82.5% ishin totalisht dakort, 15.5% ishin dakort, 

1.3.% nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.3% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm.71 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

                                                           
71 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 155: 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 Pedagogjinë e 

Specializuar Sociale është si më poshtë vijon: 69.2% e studentëve ishin totalisht dakort, 

26.9% ishin dakort 1.9% nuk ishin dakort, 1.0% e studentëve nuk ishin aspak dakort si 

dhe 1.0% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të 

mëposhtëm:  

 
Grafiku 156: 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: 71.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 24.0% ishin dakort, 3.3% 

nuk ishin dakort, si dhe  1.3% nuk ishin aspak dakort. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut: 
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Grafiku 157: 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: 77.1% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 20.6% ishin dakort, 1.7% nuk ishin dakort, si dhe 0.7% nuk ishin aspak dakort. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 158: 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 është si më poshtë vijon: 22.6% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 6.7% ishin dakort, 20.2% nuk ishin dakort, 45.9% nuk ishin aspak 

dakort si dhe 4.6% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 159: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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17. PROGRAMI I STUDIMIT MASTER SHKENCOR NË MËSIMDHËNIE GJUHE SHQIPE 

DHE LETËRSI 

17.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

Në programin e Master Shkencor në Mësimdhënie Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 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 90.2% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive72. Në tabelën që vijon 

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

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

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

studentëve pjesëmarrës. 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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1 Shaban Sinanaj Letersi e krahasuar ALB 506 24 24 100% 

2 Mariglena Meminaj Kurs monografik ALB 512 26 27 96% 

3 Gladiola Elezi Analize e tekstit ALB 504 50 51 98% 

4 Edlira Cerkezi Filologji e zbatuar ne Edukim ALB 513 47 57 82% 

5 Erjona Dervishaliaj Psikologji e edukimit ALB 514 47 57 82% 

6 Evis Hudhera Gjuhesi informatike ALB 508 50 51 98% 

7 Bardhosh Gaçe Antropologji e kultures ALB 505 50 52 96% 

8 Alta Haluci Zhvillimi i kurrikules dhe vleresimi ALB 515 47 57 82% 

9 Artan Xhaferaj Kulture e gjuhes ALB 500 47 57 82% 

10 Artan Xhaferaj Praktike mesimore ALB 509 16 23 70% 

11 Ermir Xhindi Interpretim i teksteve letrare ALB 503 44 47 94% 

12 Etjona Hoxha Metodike e mesimdhenies se letersise ALB 502 44 46 96% 

13 Etjona Hoxha Praktike mesimore ALB 509 21 25 84% 

14 Evis Hudhera Teori e semantikes ALB 511 25 27 93% 

15 Petrit Taraj Metodologji te mesimdhenies ALB 516 45 50 90% 

16 Nexhip Merkuri Gjuhesi e pergjithshme ALB 507 25 26 96% 

17 

Migena Balla 

Metodike e mesimdhenies se gjuhes 

shqipe ALB 501 43 46 93% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 90.2% 
Tabela 16: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Mësimdhënie 

Gjuhë Shqipe dhe letërsi 

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

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 cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi si dhe cfarë 

do të sugjeronin për përmirësim. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët pjesmarrës në 

pyetësor i janë përgjigjur pyetjeve të hapura.  

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

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

përmbledhës të rezultateve të pyetësorit për secilën lëndë (aneksi 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 Mësimdhënie në 

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi është si vijon: për  90.6% të studentëve shumë e mirë, për 

7.6% e mirë, për 1%  mesatare, për 0.2% e keqe, si dhe për 0.5% ishte shumë e keqe. 

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

pedagogë. Për më tepër grafiku i mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 160: 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: 91.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 7.0% e cilësonin si të mirë, si 

dhe për 0.5% vlerësimi ishtë mesatar. Për më tepër grafiku i mëposhtëm: 

 

 
Grafiku 161: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 89.2% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 9.6% e cilësonin e mirë, 0.8% e studentëve e 

cilësonin mesatare, si dhe  për 0.5% shumë e keqe. 

 
Grafiku 162: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 79.8% e studentëve ishin 

totalisht dakort, 19% ishin dakort, 1.1% nuk ishin dakort,  0.4% nuk ishin aspak dakort, 

si dhe 0% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 
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Grafiku 163: A do ta cilësonit mësimin Interesant? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 83.7% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 15.6% e studentëve ishin dakort, 0.4% e studentëve nuk ishin 

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

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 164: A jeni dakort me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 86.0% e studentëve ishin totalisht 

dakort, 12.9% ishin dakort, 0.8% s’janë dakort. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 165: A ishte i qartë Pedagogu? 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  39.5% e studentëve 

ishin totalisht dakort, 15.2% ishin dakort, 27.0% nuk ishin dakort me qëndrimin, 13.6% 

e studentëve nuk ishin aspak dakort, si dhe 4.7% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

  
Grafiku 166: A jeni dakort me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

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

75.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 19.8% ishin dakort, 3.2% nuk ishin dakort, 

1.4% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.1% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 167: 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”,  

43.6% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.4% ishin dakort, 22.6% nuk ishin dakort, 

9.8% nuk ishin aspak dakort si dhe 3.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 168: 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: 87.0% ishin totalisht dakort, 11.4% ishin dakort, 

1.4.% nuk ishin dakort, 0.1% nuk ishin aspak dakort si dhe 0.1% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 169: 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 është si më poshtë vijon: 73.7% e 

studentëve ishin totalisht dakort, 20.0% ishin dakort 3.5% nuk ishin dakort, 1.7% e 

studentëve nuk ishin aspak dakort si dhe 1.2% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm: 

 
Grafiku 170: 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: 73.7% e studentëve ishin totalisht dakort, 20.0% ishin dakort, 3.5% 

nuk ishin dakort, 1.7% nuk ishin aspak dakort, si dhe  1.2% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 171: 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, 14.9% ishin dakort, 1.3% nuk ishin dakort, 0.3% nuk ishin aspak dakort si dhe 

0.1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 172: 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 Mësimdhënie në Gjuhë Shqipe 

dhe Letërsi është si më poshtë vijon: 30.4% e studentëve ishin totalisht dakort, 4.8% 

ishin dakort, 18.9% nuk ishin dakort, 36.5% nuk ishin aspak dakort si dhe 9.5% e 

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

grafikut:  
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Grafiku 173: A jeni dakort me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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18. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

18.1 Bachelor në Drejtësi  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 85% 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.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në komentet 

në pyetjet e hapura janë për tu vlerësuar një sërë praktikash të mira të aplikuara në programin 

e studimit të tilla si komunikimi i pedagogëve, përgatitja e tyre, organizimi i lëndës 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. 

 Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 

2017-2018, në disa prej qëndrimeve përgjigjet e studentëve janë të njëjta megjithatë mund 

të konstatohen  përmirësime në vlerësimin e studentëve më specifikisht:  

- Në vitin akademik aktual kemi një rënie të përqindjes së studentëve që nuk janë dakort 

me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” nga 9.9% e 

studentëve në vitin akademik 2017-2018 në 5.4% për vitin akademik 2018-2019. 

Mëgjithatë nuk mund të anashkalohen rezultatet e përgjigjeve ku kemi një rënie të 

vlerësimit pozitiv të studentëve në varësi të qëndrimit, për më tepër:  

- Kemi një rritje prej 13.6% të studentëve që janë totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin “Përmbajtja e mëismit ishte shumë e vështirë”. Më konkretisht nëse në 

vitin akademik 2017-2018, 47.3% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin për vitin akademik 2018-2019 për po të njëjtat përgjigje rezultati është 

60.9%. 

- Në krahasim me vitin akademik të mëparshëm kemi një rritje me rreth 10% të 

studentëve që janë totalisht dakort dhe dakort me Qëndrimin “Në krahasim me 

leksionet e tjera m’u desh të lexoja më shumë”;  

- Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi një rritje prej 10% të studentëve që janë 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm”. 
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 Më poshtë janë evidientuar disa prej pyetjeve ku midis lëndëve ka diferencë në përgjigjet 

e studentëve:  

- Nëse në nivel program studimi vetëm 4.2% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant”, rezultat i cili mund të konsiderohet 

ndër më pozitivët jo vetëm në nivel Fakulteti por edhe Institucoini,  në disa prej lëndëve 

përgjigjiet e studentëve tejkalonin dyfishin e rezultatit të sipër përmendur duke arritur 

në shifrat 8.47%; 8.54%,  8.34%, 10.34%, 13.33%;  

- Në lidhje me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në nivel programi 4.1% 

e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, ndërkohë që në disa lëndë specifike 

rezultati është 8.33%; 8.11%, 10.34%, 7.89%, (për më tepër referojuni tabelës nr. 6 të 

programit të studimit) 

- Vetëm 3.8% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu 

ishte I qartë” megjithatë në disa lëndë rezultati ishte relativisht më i lartë (8.33%; 

8.11%; 9.09%; 9.84%; 8.16%); 

-  Nëse në nivel program studimi 4.7% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort 

me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në disa prej lëndëve të programit 

rezultati i përgjigjeve të studentëve ishtë rreth dy herë më i lartë (më specifikisht 9.84%, 

14.7%; 10.16%; 8.45%, 11.67%; 9.09%) 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda të 

njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e evidentuara si të mira 

edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të programit të 

studimit.     

 Duke marrë në konsidiratë rezultatet mbi qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e 

vështirë”, ku në nivel programi studimi 63.8% e studentëve janë totalisht dakort dhe dakort 

me qëndrimin, madje në 14 lëndë të programit të studimit rezultatet I tejkalonin 70% të 

studentëve duke arritur madje deri në shifrat 92.31% ( 75.31%, 83.33%, 75.87%; 76.66% 

etj , për më tepër referojuni tabelës nr. 8) si dhe komentetet e studentëve në pytejet e hapura 

“ Shpjegimi ok por lënda pak e ndërlikuar”; “Leksioni pak i vështirë;” Do sugjeroja të mos 

kishte shumë ngarkesë;” sugjerojmë  adaptimin e disa teknikave dhe  përdorimin e 

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 reailizimin e praktikave dhe dhënien e shembujve 

konkret gjatë proçesit mësimor. Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve: 

“Të zhvillojmë edhe praktikë”;“Të jepen sa më shumë shembuj” “I vetmi sugjerim që do 

të jepja është jo vetëm në këtë lëndë por absolutisht në të gjitha lëndët duhet të ketë 

përfshirje praktike të asaj se cfarë mësojmë. Duke i ditur vlerën përballjes reale të 

profesionit që do të na japin këto leksione, do tja dime vlerën tepër edhe vetë leksioneve 
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duke u kujdesur që cdo student të ketë dëshirën të mësojë më tepër. Faleminderit.” 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.  

 Duke marrë shkas nga vlerësimi i studentëve ku në disa prej lëndëve të programit të 

studimit mbi 15% e studentëve mendonin se pedagogu nuk inkurajonte mendimin kritik 

madje duke aritur deri 25.01% të studentëve (për më tepër referojuni tabelës nr. 12) si dhe 

nga komentet e studentëve të cilët sugjerojnë se : “Duhet të inkurajohet më tepër studenti;” 

“Pedagogu duhet të jetë strikt për mësimet dhe paanësime. Ne jemi të gjithë njësoj.” 

“Mësimi duhet të jepet në qetësi dhe studentët nga ana e tyre duhet të shfaqin interes por 

edhe pedagogu duhet të jetë më I qartë dhe preçiz me ato që thotë.”; “Përgatitja e pedagogut 

dhe mësimi të bëhet më interesant dhe më I mirë. Të inkurajohet më tepër 

studenti;”;“Aktivizimi më shumë I studenëve;”  “Diksutimet në grup të ishin më të 

shpeshta.” Referuar të dhënave të mësipërme gjykojmë se rekomandimi i propozuar gjatë 

viti akademik 2017-2018 qëndron edhe këtë vit,  pra  adaptimi i teknikave të mësimdhënies 

të orientura me studentin në qendër, ku si pedagogu ashtu edhe studentët të luajnë një rol 

të caktuar në procesin e të mësuarit. Këto teknika do bejne që studentët tanë të jenë 

pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, angazhimit dhe 

ndarjes së njohurive mes njëri -tjetrit. 

 Sikurse është përmendur edhe më sipër këtë vit akademik kemi një rritje të numrit të 

studentëve që ishin dakort me qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm” në 35.5% në nivel 

programi studimi  madje në disa prej tyre kjo shifër tejkalonte 45 % duke arritur edhe në 

vlerën 66.66% shifër kjo relativisht e lartë73. Marrë shkas nga kjo si dhe nga disa prej 

komenteve të studentëve në pyetjet e hapura sugjerojmë që strukturat përkatëse përgjegjëse 

për ofrimin e programit të studimit të angazhohen në gjetjen e intrumentave dhe metodave 

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. 

 

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve74 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqeu që pedagogu e bëntë mësimin interesant; 

 Pedagogu ishte shumë i përgatitur; 

 Mësimi ishte i vlefshëm për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst; 

 Përgatitja e pedagogëve dhe komunikimi i tyre është pika kryesore;  

                                                           
73 Mesatarja aritmetike 
74 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Nga mësimi më pëlqeu mënyra si pedagogu shpjegon duke e bërë lëndën tërheqëse dhe 

interesante;  

 Pjesëmarrja në mësim nuk më pëlqen vlerësimi që bën pedagogu; 

 Më pëlqen lënda dhe cfarë smë pëlqen pjesëmarrja e pakët nga ana e nxënësve;  

 Pedagogu është gjithnjë i përgatitur;  

 Pedagogu inkurajonte mendimin kritik;  

 Pjesëmarrja dhe angazhimi gjatë orës së mësimit;  

 Elokuenca dhe përgatitja e pedagogëve ka qenë për hera në shkallë të lartë;  

 Përmbajtja e leksionit dhe mënyra se si pedagogu transmeton përmbajtjen e leksionit;  

 Mësimi ishte interesant na dha shumë njohuri;  

 Bashkëbisedimi me studentin ishte shumë mirë;  

 Përgatitja dhe komunikimi i pedagogëve me ne;  

 Më pëlqeu mësimi interesant. Terma të shumtë që ka nuk më pëlqyen; 

 Më pëlqeu mësimdhënia nga ana e pedagogut si dhe fakti që mësuam gjëra të vlefshme;  

 Më pëlqeu fakti që temat e trajtuara ishin shumë interesante dhe tepër të kuptueshme. 

Më pëlqeu gjithashtu fakti që profesori/a na dha mundësine për interpretim dhe na 

ndihmoi të ndiheshim shumë mirë gjatë mësimit.  

 Pedagogu na bën ta kuptojmë leksionin sa më thjeshtë dhe më interesant duke na i 

treguar me shembuj;  

 Më pëlqeu si ndihmon studentin kur ndihet në vështirësi, dhe nuk më pëlqen sepse 

vonohet pak në ardhje;  

 Më pëlqeu mësimi i ditës por nuk më pëlqen paaftësua e pedagogut për qetësi në sallë;  

 Më pëlqen mënyra e komunikimit dhe lidhja student-profesor. Shpjegimi në mënyra të 

thjeshta, nuk më pëlqen që nuk trehojnë respekt për një professor të huaj dhe e 

përbuzin;  

 Mënyra se si organizohet gjatë leksionit;  

 Më pëlqeu shumë pedagogu dhe fakti që ishte shumë i përgatitur dhe gati për ti dhënë 

përgjigje cdo pyetje të studentëve;  

 Ajo cfarë më pëlqeu nga mësimi ka të bëj me faktin e dhënies dhe përcjelljes së mësimit 

ku praktika e përdorur e mësimdhënies e bën studentin që të arijë të kuptoj mësimin në 

klasë, gjithashtu një faktor tjetër është mundësia për të qenë sa më aktiv në mësim duke 

na aktivizuar me pyetje dhe duke hapur diskutime të cilat na përgatisin më mirë për të 

ardhmen dhe ngjallin interes tek studentët, praktikisht edhe mua për të marrë pjesë në 

disktuime duke shfaqur mendimet dhe opinionet në cështje të ndryshme mësimore 

duke e bërë mësimin më interesant, më të kuptueshëm dhe plotësimin e dijeve të 

studentit duke e përgatitur sa më mirë për të ardhmen si në aspektin juridik mësimor 

por edhe në aspektin profesional.  

 Shpjegimi i pedagogugut në mënyrë sa më të kuptueshme; lënda ishte shumë 

interesante dhe nëpërmjet kësaj lënde mësova gjëra që do të jenë shumë të vlefshme 

për mua në lidhje me degën që studjoj; në cdo mësim përvec informacioneve që duhet 
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të merrnim pedagogu është përpjekur të japi dhe vetë njohuri shtesë gjë të cilat kanë 

qenë të vlefshme për mua; pedagogu ka inkurajuar në mënyr të shpeshtë pjesëmmarjen 

active dhe diskutimet në klasë;  

 Duhet të frekuentojë më tepër leksiont dhe duhet të jetë pjesëmarrës në provim;  

 Shpjegimi i mësimit me shembuj, nuk më pëlqeu tonaliteti i zërit shumë i ulët dhe nuk 

dëgjohej mësimi;  

 Absolutisht nuk më pëlqeu fakti se lënda është e pandarë si lëndët e tjera të cilat kanë 

të njëjtën rëndësi. Është pak produktive, të bëhet si pjesa e përgjithshme si pjesa e 

procedurës në një semestër;  

 Më pëlqeu shumë përkushtimi i pedagoges ndaj mësimit dhe studentëve. Gjithmonë 

është përpjekur të na pasurojë me dije dhe njohuri që na shërbejnë për degën që kemi 

zgjedhur, asnjëherë nuk na lë pa shpjeguar leksionet. Gjithashtu na ka dhënë 

informacione  jashtë librit të bëra nga vetë pedagogia për të na dhënë njohuri sa më të 

plota.  

 Pedagogu është munduar gjithmonë të jetë korrekt në orarin e ardhjes nëpër leksione 

dhe seminare dhe gjithashtu në shpjegimin e leksionit është munduar që ta bëjë sa më 

të lehtë për tu kutpuar nga të gjithë ne. Gjatë seminareve ka aktivizuar të gjtihë 

studentët pa përjashtim. Na ka motivuar gjithmonë për të më mësuar sa më shumë.  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Praktika ;  

 Orët duhet të jenë më të zgjatura;  

 Të zhvillojmë edhe praktikë; 

 Korrektësia mbi mësimdhënien;  

 Të jepen sa më shumë shembuj;  

 Uroj të kemi  një mësimë më të mirë në vitet në vazhdim;  

 Të zhvillojmë praktikë;  

 Më pak shaka gjatë mësimit;  

 Orët duhet të jenë më të zgjatura;  

 Mësimi duhet të bëhet më interesant; 

  Kushtet më të mira; 

 Mësimi duhet të zgjatet më tepër për sa më shumë informacione;  

 Studentët duhet të përgatiten më mirë;  

 Orët duhet të jenë të zgjatura;  

 Të shpjegohet pak më ngadal;  

 Mësimi me monitor;  

 Të jepen sa më shumë shembuj;  

 Shpjegimi i leksionit nuk duhet të jetë aq i shpejtë që të mund të kuptohet;  

 Duhet të jetë më e përqëndruar kur shpjegon, zgjatja e leksionit me gjëra koti e mërzit 

studentin;  
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 Pedagogia duhet ta shpjegoj leksionin në mënyrë që edhe studentët të tërhiqen prej saj;  

 Oraret më shpejtë; 

 Pedagogu nuk nxit që të marin pjesë dhe të shprehin mendimin, por vetëm disa veta;  

 Peadgogu të flas më ngadal dhe fort;  

 Të diskutohet për cështje të ndryshme rreth mësimit, jo vetëm duke shpjeguar leksionin;  

 Korrektësia e mësimdhënies;  

 I vetmi sugjerim që do të jepja është jo vetëm në këtë lëndë por absolutisht në të gjitha 

lëndët duhet të ketë përfshirje praktike të asaj se cfarë mësojmë. Duke i ditur vlerën 

përballjes reale të profesionit që do të na japin këto leksione, do tja dime tepër edhe 

vetë leksioneve duke u kujdesur që cdo student të ketë dëshirën të mësojë më tepër. 

Faleminderit. 

 Klasa më të mëdhaja;  

 Orët e mësimit nuk mjaftojnë për të shpjeguar totalisht leksionin; 

 Sugjeroj një ndarje të lëndës në dy pjesë : pjesa e së drejtës administrative nga pjesa e 

procedurës administrative;  

 Pedagogu duhet të jetë më i komunikueshëm;  

 

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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18.2 Bachelor në  Gjuhë shqipe dhe Letërsi  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 94% 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.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në komentet 

në pyetjet e hapura janë për tu vlerësuar një sërë praktikash të mira të aplikuara në programin 

e studimit të tilla si komunikimi i pedagogëve, përgatitja e tyre, organizimi i lëndës në auditor 

etj, (për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që hapura në vijim). Nëse do të realizonim një 

analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akdemik 2017-2018, kemi një përmirësim 

të dukshëm të vlerësimit të studentëve për programin e studimit, dëshmi e kësaj të fundit janë 

rezultatetet e përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimet në vijim:  

- Gjatë analizimit të të dhënave konstatohet një rënie prej 14.6% studentëve të cilët janë 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e 

vështirë”, më specifikisht nëse në vitin akademik 2017-2018,  68.1% e studentëve ishin 

dakort  dhe totalisht dakort më qëndrimin, për vitin akademik 2018-2019, përgjigjet e 

studentëve arrinte në vlerat 53.5%.  

- Gjatë viti akademik 2018-2019 kemi një përgjysmim të përqindjes së studentëve të cilët 

nuk ishin dakort dhe plotësisht dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte 

dialogun/diskutimin në klasë” krahasuar me vitin akademik 2017-2018. 

- Në nivel program studimi, mbi qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh 

të lexoja më shumë”,  për vitin akademik 2018-2019 kemi një rënie të përqindjes së 

numrit të studentëve të cilët nuk janë dakort me qëndrimin nga 70% në vitin akademik 

2017-2018 në 63.9% për vitin aktual akademik.  

- Gjatë vitit akademik 2018-2019 këmi një rënie të dukshme të përqindjes së studenëve 

të cilët mendonin se mësimi ishte i mërzitshëm prej 15%, nga 42 % në vitin akademik 

2017-2018 në 26.8%. Rezultat ky i cili mund të cilësohet përmirësim pozitiv i programit 

të studimit.  

Duke qenë se filozofia e institucionit është përmirësimi i vazhdueshëm i programeve të studimit 

që ju ofrohen studentëve, sikurse është përmendur edhe më sipër, më poshtë pasqyrohen disa 

prej qëndrimeve ku midis lëndëve të ndryshme ka diferenca të dukshme në rezultate. 

Sugjerojmë që nëpërmjet nxjerrjes në pah të këtyre diferencave të identifikohen ato lëndë 

specifike që kanë nevoj për përmirësim duke implementuar praktikat dhe njohuritë e kolegëve 

të cilët janë vlerësuar më pozitivisht prej studentëve :  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 2.6% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort me qëndrimin “ Mësimi ishte Interesant”, në disa prej lëndëve prej progaramit 

të studimit rezultati ishte në shifra 5.88 %; 5.56%, 5.45%, 10.2% etj ( për më tepër ju 

lutem referojuni tabelës nr.5 të programit të studimit. ) 
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- Në lidhje me qëndrimin “ Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarja aritmetike 

studentëve që nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin në nivel rogram studimi 

ishte 3%, ndërkohë që në disa prej lëndëve të programit arrinte deri në 8.16% të 

studentëve, diferencë kjo relativisht e lartë.  

- Përqindja e studentëve të cilët mendonin se pedagogu nuk inkurajonte 

dialogun/diskutimin në klasë në nivel programi studimi ishte 4.2% , shifër kjo që është 

relativisht e ulët, megjithatë në disa prej lëndëve përgjigja e sudentëve është 11.11%, 

12.24%, 11.32% ( për më tepër referojuni tabelës nr.9) 

- Mbi qëndrimin “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” në nivel program studimi vetëm 

2.2% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, ndërkohë që në disa lëndë të 

programit rezultati është rreth dy herë më I lartë: 5.66%, 8.16%, 5.88%, 7.69%, 5.55%. 

(Tabela nr. 11)  

- Thuajse në një të tretën e lëndëve të programit të studimit mbi 70% e studentëve ishin 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u 

desh të lexoja më shumë”, shifër kjo relativisht e lartë.  

- Nëse në nivel program studimi vetëm 6% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin 

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”  ndërkohë që në disa lëndë specifike rezulatti I përgjgijeve të 

studentëve është 16.67%, 12.24%, 13.2%, 12.5% ( referojuni tabelës nr. 13) 

Megjithëse sikurse është përmendur edhe më sipër kemi një rënie të përqindjes së studenve 

që janë dakort me qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm” përsëri kjo shifër është 

relativisht e lartë duke marrë në konsideratë edhe faktin se në disa prej lëndëve të programit 

të studimit përgjigjet e studentëve arrijnë në vlerat: 43.63%, 50%, 38.18%, 38.89%, 

37.04%). Duke marrë në konsideratë rezultatet përgjigjeve të studentëve mbi këtë qëndrim 

dhe komentet e tyre në pyetjete e hapura sugjerojmë angazhimin e strukturave përkatëse, 

përgjegjëse për ofrimin e programit të studimit, për të adaptuar teknika dhe instrumenta 

mësimdhënëse të cilat e shndërojnë mësimin interesant për studentin. Për hulumtimin e 

këtyre praktikave mund të analizohen jo vetëm praktikat më të mira të ndjekura prej 

universiteteve më mirë të rankimura ndërkombëtarisht, por edhe praktikat e ndjekura prej 

pedagogëve të tjerë brenda vet programit të studimt.  

- Në vijim po gjenden disa prej komenteve të studentëve75 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 

 Mësimdhënia ishte korrekte;  

 Të gjitha më pëlqyen;  

 Më pëlqen shpjegimi i pedagogëve nuk më pëlqen angazhimi i studentëve;  

 Mësimi jepet në mënyrë të qartë dhe të saktë;  

 Organizimi i këtij kursi më pëlqeu shumë  

 Mënyra e zhvillimit të kursit ishte tërheqëse;  

                                                           
75 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Shpjegimi dhe bashkëbisedimi;  

 Mësimdhënia dhe komunikimi po dhe bashkëveprimi i secilit prej nesh në favor të 

mësimit e të leksioneve;  

 Mënyra e thjeshtë nga ana e pedagogut;  

 Dilogu i nxitur në klasë më pëlqen;  

 Më pëlqen shpjegimi i pedagogut dhe nuk më pëlqeu mos anagzhimii pedagogëve;  

 Më pëlqen përgatitja e pedagogëve dhe nuk më pëlqen që studentët nuk angazhohen 

në mësim.  

 Mënyra e zhvillimit të kursit, mjaft interesante; 

 Mënyra e zhvillimit të seminareve ishte interesante;  

 Komunikimi dhe shprehja e dëgjimit nda njëri-tjetrit në orar mësimor;  

 Zhvillimi I mësimit në mënyrë korekte;  

 Më pëlqen që pedagogu është gjithmonë I përgatitur dhe smë pëlqen që studentët nuk 

përfshihen në orën e mësimit;  

 Dialogu I nxitur në klasë më pëlqen;  

 Më pëlqeu komunikimi në klasë dhe bashkëbisedimi me njëri-tjetrin. U zhvillua debate 

në të mirë të leksionit;  

 Më pëlqen organizimi I leksionit;  

 Mënyra e zhvillimit të kursit; mjaft interesante;  

 Adhuroj mënyrën si pedagogia e lëndës përkatëse komunikon me ne. Fal saj, lënda 

kthehet në pasion;  

 Lënda është shumë tërheqëse të ndihmon të plotësosh më shumë dijet dhe të 

përvetësojmë gramatikën dhe rregullat e saj.  

 Më pëlqen sesi pedagogu shpjegon. Dhe na ndihmon me lehtësimin e lëndës.  

 Përmbajtja e mësimit por nuk jam dakort me vështirësitë  tij;  

 Më pëlqen komunikimi pedagog-student, Gjithashtu për tu vlerësuar është mësimi që 

bëjmë, ka rëndësi të veçantë. Komunikimi është një nga gjërat që duhet të rrgullojmë 

patjetër;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Studentët duhet të jenë më të angazhuar ;  

 Të ketë më shumë zhvillim mësimor; 

 Përmirësimi i kushteve mësimore; 

 Të kemi komunikim sa më të qartë e sigurisht secili prej nesh të ndihet i vlefshëm dhe 

përfshirë në mësime.  

 Duhet të dëgjohet sa më shumë zëri studentëve;  

 Studentët duhet të marrin sa më shumë pjesë në leksion; 

 Studentët duhet të jenë sa më shumë të angazhuar;  

 Nxënësit të angazhohen më tepër;  

 Të mos mungojnë pedagogët dhe studentët;  

 Kushtet e dhënies së mësimit;  

 Të zhvillojm sa më shumë mësime ku të jemi sa më të përfshirë në studetëntët në mënyrë 

që bashkëbisedimi në klasë të ketë fryte të vlefshme;  

 Studentët duhet të kenë më tepër angazhim;  

 Duhet që studentët të kenë më shumë informacione dhe bibliotek;  

 Duhet të ketë më shumë pjesëmarrje nga studentët në mësim;  
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 Më pëlqen përgatitja e pedagogut dhe smë pëlqen që studentët nuk marrin pjesë në orën 

e mësimit;  

 Të zhvillojmë orë të hapura ku të kemi diskutime gjithëpërfshirë dhe komunikimi ndaj 

njëri-tjetrit në nivel ë të mirë.  

 Të jetë pak më thjeshtë në mënyrë që kuptohet sa më mirë dhe mos të ketë gjëra të 

parëndësishme;  

 Studentët të jenë më shumë të intresuar;  

 Pjesëmarrja më e madhe në mësim;  

 Pasurimi i bibliotekës;  

 Përdorimi i mjeteve dixhitale;  

 Nuk më pëlqeu mos angazhimi i studentëve;  

 Të jetë më i thjeshtë;  

 Të përfshihen më shumë studentë;  

 Duhet të dëgjohet pak më shumë zëri i studentëve;  

 Përmirësimi i kushteve të mësimit;  

 Më pëlqeu qartësia e mësimit, por mendoj të jentë më i thjeshtë.  
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18.3 Bachelor në Histori - Gjeografi  

Në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies për lëndët e 

programit të studimit Bachelor në “Histori- Gjeografi”, gjatë viti akademik 2018-2019 kanë 

marrë pjëse 85%. Pikërisht pjesëmarrja kaq e lartë e studentëve i bën rezultatet e pytësorit 

domethëns. 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.   

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me vitin e mëparshëm akademik në programin e 

studimit mund të evidentohen disa përmirësimi si më poshtë vijon:  

- Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi një rënie 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 nëse 

në vitin akademik 78% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndimin, për 

vitin akademik 2018-2019 përqindja e studentëve që kanë dhënë të njëjtën përgjigje 

është 60%m, pra 18% më pak. Rezultat ky i cili mund të konsiderohet një përmirësimi 

perceptimit pozitiv të studentëve për programin e studimit 

- Për vitin akademik 2018-2019 kemi një rënie me 11.4% të përqindjes së studentëve të 

cilët ishin dakort dhe totalisht dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte 

shumë e vështirë” krahsuar me vitin e mëparshëm akademik (nga 66.5% për vitin 

2017-2018 në 55.1% për vitin 2018-2019).  

Ndërkohë që nëse do të merrnim në konsideratë përgjigjet e studentëve për 

qëndrimin“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”,  mund të cilësohet regres fakti që kemi 

një rënie prej 11.6% të përqindjes së studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin,(nga 90% për vitin akademik 2017-2018 në 78.4% për vitin akademik 2018-2019). 

Po ashtu krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi një rritje të përqindjes së studentëve të 

cilët nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë" 

nga 4.4% në 6.2% për vitin koherent akademik.  

 Duke marrë në konsideratë:  

- rezultatet e përgjigjeve të studentëve mbi qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte 

shumë e vështirë”, ku 55.1% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin; 

-  komentet e studentëve :“ Mora njohuri të reja por leksioni pak i ngatërruar; Leksioni 

interesant por pak i vështirë; Më pëlqen mënra se si organizohet mësimi dhe nuk më 

pëlqen ngarkesa që ka lënda; Njohuritë e reja por voluminoz; Mësimi interesant por me 

vështirësi mësohej; Sasi shumë e madhe. Dhe mungojnë lexjone për Perandorinë 

Osmane; Të hiqen pjesët e panevojshme nga libri; Të ketë më pak ngarkesë;”  
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- Si dhe fakti që këto rezultate janë të ngjashme me ato të një viti më parë akademik 

2017-2018 ku në 13 lëndë përqindja e përgjigjeve të studentëve totalisht dakort dhe 

dakort mund të konsiderohet relativisht e lartë në vlera të tilla si  72%, 69.57%, 67.57%, 

64%, 64.87%, 63%, 61.54%, 60.60%,62%, 61.11%, 59.38%, 59.09% etj  

Sugjerojmë sikurse një vit më parë: rishikimin e syllabuseve përkatëse me qëllim 

përmirësimin e përmbajtjes së mësimit si dhe aplikimin e teknikave të mësimdhënies  prej 

pedagogëve të cilat lehtësojnë procesin e mësimnxënies me qëllim ndryshimin e perceptimit 

të studentëve mbi vështirësitë e lëndëve.  

 Më poshtë janë evidientuar disa prej pyetjeve ku midis lëndëve ka diferencë në përgjigjet 

e studentëve:  

 

- Nëse në nivel program studimi 2.5% e studentëve vlerësonin përmbajtjen e leksionit si 

të keqe dhe shumë të keqe, përqindja e studentëve që kishin të njëjtin perceptim ishte 

rreth tre herë më e lartë më specifikisht 7.14%; 12.5% ( për më tepër referojuni tabelës 

nr. 2, të programit të studimit respektiv). E njëjta diferencë në përqindjen e përgjigjeve 

të studentëve midis lëndëve konstatohet edhe në vlerësimin e mësimit në përgjithësi 

si të keq dhe shumë të keq prej studentëve.  

- Vëtëm 2.1% e studentëve e kanë vlerësuar keq dhe shumë keq programin e studimit 

ndërkohë që në 3 lëndë të programit të studimit përqindja e studentëve është 12.5% si 

dhe në një prej tyre 7.14% , shifër kjo relativisht e lartë krahasuar me rezultatet e 

lëndëve të tjera për po të  njëjtën pyetje. 

- Në lidhje me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant”, thuajse në një të tretën e lëndëve 

të programit të studimit mbi 10% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me 

qëndrimin, ndërkohë që në nivel programi studimi rezultati ishte  6%. 

- Nëse në nivel programi studimi 6.2% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, në 11 lëndë të programit rezultatet 

ishin ose i tejkalonin 10% të studentëve ( 10%; 12.5%, 12.91%, 11.11%, 13.33%, 

14.81%, 14.28% etj);  

- Nëse në nivel programi studimi 6.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë” në disa lëndë 

të programit të studimit përqindja ishte më e lartë specifikisht: 11.11%, 16.13%, 12.5%, 

11.9%, 20% etj. Për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës nr. 9 të programit të 

studimit. 

 Megjithëse konstatohet një ulje e përqindjes së studentëve të cilët ishin dakort me 

qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm” nga 48.5% për vitin akademik 2017-2018 në  në 

39.7% për vitin akademik 2018-2019, përsëri në disa prej lëndëve të programit kjo shifër 

tejkalonte 50% të studentëve, marrë shkas nga sa më sipër sugjerojmë që strukturat 

përkatëse në departament të identifikojnë praktikat më të mira të ndjekura në procesin 
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mësimdhënës brenda porgramit dhe më gjerë( si burim informacioni mund të shërbejnë 

edhe rezultatet e këtij pyetësori)dhe ti aplikojnë ato në lëndët ku hasen vështirësi.  

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve76 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Intonacioni; 

 Mënyra e shpjegimit;  

 Merr më shumë njohuri dije;  

 Çdo leksion kishte vlerë;  

 Më pëlqeu mënyra se si informacioni përcillet tek ne;  

 Ishte lëndë interesante por duhet pjesëmarrje më e lartë e studentëve; 

 Pedagogu e bën  më interesant mësimin;  

 Më pëlqen organizimi i orës së mësimit. Pedagogu është gjithmonë i përgatitur.  

 Gjithcka shkojë më së miri në bazë të pritshmërive;  

 Shpjegimi është në nivelin e duhur. Nuk kam ankesa;  

 Mësimi zhvillohej në formën e një bashkëbisedimi duke e bërë mjaft interesante.  

 Më pëlqen cdo leksion dhe orë seminari I gjeografisë;  

 Është lëndë sociale që na bën të përfshihemi të gjithë dhe të zhvillojmë diskutime 

bazuar dhe në fakte që hasim në përditshmëri;  

 Më pëlqeu mënyra sesi mësimi u trajtua me shembuj konkret, fakti që ndonjëherë 

zgjatej më shumë sec duhej,  

 Më pëlqen shpërndarja e informacionit shtesë.  

 Leksione të gjata por pedagogu i bën të thjeshta dhe tërheqëse;  

 Më pëlqen më shumë sepse ka bashkëpunim në lidhje me mësimin pedagog- nxënës. 

Dhe mësimi bëhet goxha I lehtë dhe mjaft interesant;  

 Më ka pëlqyer cdo orë e frekuantuar. Më pëlqen lënda e gjeografisë dhe më tepër 

pedagogia që na jep lëndën. E bën orën të bukur dh përveç njohurive të leksioneve na 

pasuron dhe me kuriozitet. I jep gjithseciulit nga ne mundësi për tu shprehur dhe 

vlerësimi është motivues për të mësuar më shumë.  

 Nuk më pëlqen muabeti që bëhet;  

 Më pëlqen sepse ka bashkëpunim në ldhje me lëndën, kuptohemi pedagog- student;  

 Shpjegimi i mësimit mbështetur në gjykime kritike;  

 Pedagogu më pëlqen, nuk më pëlqen ambienti;  

 Shpjegimi i mësimit i mbështetur në fakte;  

 Më pëlqen mënyra sesi napërcillet leksioni dhe informacioni I domosdoshëm;  

 Më shumë më pëlqen sepse është lëndë e bukur, ka të bëj me zakonet traditën tonë 

folklorike etj… ku përvetësojmë me gatimet tradicionale mund ti shkëmbejmë me njëri 

tjetrin në klasë;  

                                                           
76 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 

 Më shumë aktivizim nga ana e studentëve;  

 Të ketë më shumë praktikë; 

 Të ketë më pak ngarkesë;  

 Të ketë më shumë pjesëmarrje nga ana e nxënësit;  

 Të jetë më i përmbledhur;  

 Përmirësimi për këtë lëndë nuk ka sepse cdo gjë shkon më së miri. I vetmi sugjerim nga 

ana ime si studentë është që do të dëshiroja që të gjithë pedagogët, të ishin të tillë… 

Nëse na inkurajojnë të gjithë pedagogët do të arrijmë rezultate shumë të mira.  

 Nuk kam ndonjë sugjerim në këtë lëndë është mjaft lëndë e bukur dhe pedagogu që na 

e jep e bën akoma më të bukur;  

 Më shumë harta;  

 Të ketë më pak ngarkesë;  

 Të hiqen pjesët e panevojshmenga libri;  

 Mësimdhënia në këtë fakulet është jo shumë e mirë, përjashto disa profesor të aftë që 

janë shumë të mirë në shpjegim dhe tematikat e mësimdhënies në universitt.  

 Mungesa e hartave;  

 Të ketë më shumë praktikë;  

 Një përmbledhje pak më e mirë; 

 Pedagogu duhet të shprehet më qartë;  

 

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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18.4 Bachelor Mësuesi për Arsim Parashkollor  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 98% 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 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.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në komentet 

në pyetje e hapura studentët kanë vlerësuar një sërë akspektesh të programit të studimit si 

mësimdhëninen, komunikimin e pedagogëve, përgatitjen e tyre bërjen e mësimit interesant 

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. 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, 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, më specifikisht:  

- Krahasuar me vitin akademik 2017-2018 kemi në rënie prej 5.3% të studentëve të cilët 

ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e 

vështirë” nga 69.7% të studentëve  në vitin e mëparshëm akademik në 64.4% të 

studentëve për vitin akademik 2018-2019. ( për më tepër jeni të lutur tju referoheni 

raporteve respektive të analizimit të të dhënave),  

- Për vitin akademik koherent kemi një rënie të numrit të studentëve të cilët nuk ishin 

dakort me qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm” nga 53.5% në vitin akademik 

2017.2018 në 45.1% të studentëve për vitin 2018-2019.  

- Për vitin akademik 2018-2019 kemi një rritje të përqindjes së studentëve në vlerën 7.4% 

të sudentëve të cilët nuk janë aspak dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu 

inkurajonte mendimin kritik”. Më specifikisht nëse për vitin akademik 2017-2018 

vetëm 4.6% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin ndëkohë që për vitin aktual 

kjo shifër shkon në 12%. Rezulatat ky që mund të cilësohet nje regres për programin e 

studimit.  

Gjatë analizimit të të dhënave ndër disa prej qëndrimeve janë evidentuar diferenca të 

dukshme në përqindjen e përgjigjeve te studentëve  krahasuar me mesataren aritmetike në 

nivel programi studimi. Pikërisht këto rezultate sugjerojmë që të shërbejën si sinjale për të 
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identifikuar lëndët të cilat kanë nëvoj për përmirësim të mëtejshëm. Më poshtë gjendën të 

pasqyruara në mënyrë të hollësishme këto konstatime:  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 6% e studentëve mendonin se pedagogu nuk e 

bën lëndën interesante, në disa prej lëndëve përqindja e përgjigjes së studentëve ishte 

28.57%, 21.43% 14.29% etj. Diferencë kjo që mund të cilësohet relativisht e lartë. 

- Nësë në nivel program studimim 9% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”, në disa prej 

lëndëve, studentët që nuk ishin dakort me qëndrimin  arrinin në shifrat 28.57%, 14.29%, 

21.43% etj, e njëjta diferencë konstatohet edhe në qëndrimin “Pedagogu inkurajonte 

mendimin kritik.  

- Në lidhje me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, në nivel program studimi 

5% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe dakort me qëndrimin ndërkohë që në disa 

prej lëndëve të programit të studimit rezultati për po të njëjtën përgjigje është 21.43%; 

14.29%. 8.33%. Njëkohëisht edhe në qëndrimet që vijojnë “Pedagogu ishte gjithnjë i 

përgatitur”, “Pedagogu ishte i qartë” po e njëjta diferencë konstatohet, madje 

pothuajse në të njëjtat lënda.  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 5.2% e studentëve nuk ishin aspak dakort dhe 

dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant”, në disa prej lëndëve të programit të 

studimit përqindja e përgjigjeve të studentëve ishte 14.28% (për më tepër jeni të lutur 

ti drejtoheni tabelës nr. 5 të programit të studimti);  

 Duke marrë shkas nga:  

- Përgjigjet e studentëve mbi qëndrimet: 

 “ Në krahasim me lekionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë” ku në nivel 

program studimi 73.2% e studentëve ishin totalisht dakort( madje në disa prej 

lëndëve arrinte në shifrat: 80.55%, 100%, 82.5% etj) 

 “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst” ku megjithëse sikurse është përmendur edhe më lartë kemi 

një përmirësim të përqindjes së studentëve që janë dakort dhe totalisht dakort me 

qëndrimin “përsëri rezultati 64.4 % konsiderohet I lartë për më tëpr në disa lëndë 

kjo shifër arrinë : 71.43%, 84.21%, , 75%, 85.71% etj. ( për më tepër Tabela 8)  

 Si dhe nga komentet e studentëve në pyetjet e hapura: “Ajo cka më ka pëlqyer më 

tepër kanë qenë temat interesante që janë trajtuar dhe rëndësia e tyre në profesion. 

Ajo cka nuk më ka pëlqyer ka qenë përfshirja e një informacioni shtesë në tekst i 

cili nuk ka hyrë në punë; Më pëlqen shpjegimi i pedagogut, nuk më pëlqen shumë 

teksti, ka pak material; Më pëlqen mënyra se si i marrim leksionet por nuk më 

pëlqyen sasia e madhe e marrë e ushtrimeve gjatë leksionit; Ajo cka më pëlqeu 

ishte dhënia e mësimit në mënyrë interesante, ajo cka smë pëlqeu ishte 
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informacioni shtesë i cili ishte i padobishëm në tekstet e librave, Ajo cka më ka 

tërhequr kanë qenë temat interesant që janë trajtuar dhe rëndëisia e tyre në 

profesion. Ajo cka nuk më ka   pëlqyer ka qenë dhënia e një informacioni në libër 

i cili nuk na ka hyrë në punë; Më pëlqen shpjegimi por leksionet janë shumë të 

gjata;  

Nga sa më sipër sugjerojmë rishikimin e syllabuseve të lëndëve përkatës dhe marrjen në 

konsideratë prej pedagogëve të mundësisë për të përfshirë në leksione informacione të reja 

përpos atyre të parashikuara në syllabus dhe literature, me qëllim nxitjen e studentëve për 

pjesëmarrje në auditorë.  

 Duke marrë shkas nga fakti që :  

- kemi një rritje të përqindjes së studentëve që janë dakort me qëndimin “Mësimi ishte i 

mërzitshëm” nga viti i mëparshëm akademik, sikurse është përmendur edhe më sipër 

( madje në më shumë se gjysmën e lëndëve të programimt të studimit mbi 40% e 

studentëve e vlerësonin mësimin si të mërzitshëm) si dhe nga përgjigjet e studentëve;  

- Në lidhje me qëndrimin“Pedagogu e bën lëndën interesante?” në 7 prej lëndëve të 

programit të studimit   mbi 14% e studentëve të programit të studimit nuk ishin dakort 

dhe aspak dakort me qëndrimin, duke arritur edhe në 21.43%;  

- Si dhe nga komentet e studentëve në pyetjet e hapura: “Pedagogët të kenë një rol më 

bashkëpunues me nxënësit; Diskutim më shumë na klasë. Jo të gjitha leksionet të bëhen 

duke dëgjuar vec pedagogun se janë të mërzitshmë. Që pedagogu të bëj bashkëbisedim 

me klasë; Të kishte praktika jo vetëm teori; Të ketë sa më shumë praktika; Duhen më 

shumë shembuj që të jenë më të kuptueshëm; Përdorimi i sa më shumë metodave; Për 

përmirësimin e mësimit do të doja më shumë diskutimin e temave të ndryshme në 

klasë;” 

Sugjerojmë ashtu sikurse në vitin e mëparshëm akademik implementimin e teknikave 

bashkëkohore mësimdhënëse me qëllim shndërrim e lëndës ineresante për studentët, duke 

marrë në konsideratë gjithnjë specifikat e lëndëve përkatëse. 

 

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve77 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqeu pedagogja sepse ishte shumë e mirëkuptueshme dhe lënda kishte tema tepër 

interesante që lidheshin me jetën e përditshme.  

 Më shumë më pëlqeu aktiviteti në klasë.  

 Gjithë cikli i leksioneve ishte interesant;  

 Përfshirja e gjithë klasës në mësim;  

                                                           
77 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Mësimi ishte i organizuar shumë mirë;  

 Të gjitha më pëlqyen;  

 Shëmbujt e shumtë për cdo temë na ndihmon shumë , nuk ka dicka që smë pëlqen;  

 Të ketë pak më shumë interes për ne. Mësimi jo në orar;  

 Më pëlqen mënyra e shpjegimit por nuk jam dakort me sasinë e madhe të marrë gjatë 

leksionit;  

 Më pëlqeu mënyra e shpjegimit, por nuk më pëlqeu mënyra e vlerësimit;  

 Projektori;  

 Shpjegimi shume mirë por duhet të vijnë në orar;  

 Më pëlqeu shpejgimi i qartë i pedagogut;  

 I gjithë cikli ileksioneve ishte interesant;  

 Leksionet e zgjatura;  

 Më pëlqen prekja e shumë temave dhe sociale dhe diskutimet ku secili shpreh mendimin  

tij nuk kam asgje që smë pëlqen;  

 Cdo lëndë është tërheqëse, por mënyra se si shpjegon pedagogu e bën lëndën më të 

bukur;  

 Ajo që më pëlqeu më shumë ishte se pedagogu inkurajonte diskutimin dhe mendimin 

kritik në klasë;  

 Më pëlqen mësimdhënia nuk më pëlqen zgjerimi i tepërt i temave; 

 Interesant dhe i vlefshëm;  

 Përgatitja e disa mësëuesve është ajo që më përlqen, vlerësimi është gjëja që nuk më 

pëlqen;  

 Mjaft intresant dhe informues;  

 Më pëlqejnë temat dhe njohuritë mbi gjuhën shqip nuk më pëlqen ngarkesa në një orë 

të vetme;  

 Lënda më pëlqeu shumë mësimdhënia jo dhe aq e mirë;  

 Leksionet ishin shumë të qarta dhe pedagogu me shpjegimin e tij e bëntë sa më të lehtë 

e të kuptueshme 

 Më pëlqeu shumë mënyra e shpjegimit, duke përdoru vidoprojektor mësimi ishte më 

interesant;  

 Mësimi ka pjesë jo për degën tonë;  

 Më pëlqen që pedagogia nxit kursin të flas dhe të shprehi mendimin;  

 Kur shpjegon pedagou është një qetësi totale, më pëlqen që jemi të vëmdshëm por smë 

pëlqen kur has vështirësi në disa orë mësimorë;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Studentët të jenë aktiv;  

 Të ketë praktikë më tepër;  

 Pjesëmarrje aktive e studentëve;  
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 Duhet inkurajuar mendimi kritik;  

 Do të doja të diskuothej më tepër për ushtrimet;  

 Të ketë bashkëbisedim;  

 Të bëhen të gjitha lëndët;  

 Diskutimi në klasë;  

 Të vlerësoj seminarin në mënyrë që të ketë sa më shumë diskutim;  

 Të realizohet mësimi me pyetje që të jetë sa më i thjeshtë;  

 Duhen shëmbuj më shumë;  

 Të vijnë në orar dhe sa më shumë përkushtim tek studentët;  

 Mësimin dixhital; Mësimdhënia me projector 

 Nuk duhet ti bëj orë të gjitha në një ditë kur ata janë cdo ditë të javës.  

 Më pak teori;  

 Duhet të ketë më shumë bashkëpunim me nxënës pedagogg;  

 Duhen shembuj më shumë që mësimi të jetë më I qartë;  

 Të bëj mësim më shumë se një herë në javë pasi shumë pak për njohuritë që duhet të 

marrë; 

 Për përmirësimine mësimit do të dëshiroja që të diskutohej më shumë me studentët;  

 Të bëjmë leksion aq sa duhet jo më pak 

 Të vijnë në kohë nëmësim;  

 Mësimi bëhet  i saktë por duhet të ketë pjesëmarrje nga të gjithë studentët që kur 

shkojmë pa disa orëve mungesë most ë hasim vështirësi;  

 Pedagogu ishte shumë i saktë në mësimdhënie;  

 Ora mos të jetë e mërzitshme;  

 Duhet të inkurajojnë studentët dhe të bëjnë që ora e mësimit të mos bëhet e mërzitshme;  

 Duhet të jemi pjesëmarrës për cdo orë mësimore që mos të kemi vështirësi për më vonë;  
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18.5 Bachelor Mësuesi për Arsim Fillor  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 98% 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.   

Sikurse mund të konstatohet gjatë analizës së të dhënave të pyetësoreve u identifikuan një sërë 

praktikash të mira të tilla si mësimdhënia e pedagogëve; aftësitë dhe kompetencat e 

pedagogëve, mundësitë për diksutuar në auditor etj; (për më tepër shihni raportet e rezuleteve 

të pyetësorëve për cdo lëndë të cilat gjenden bashkëlidhur).  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. 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, gjatë vitit akademik aktual konstatohen një sërë përmirësimesh në vlerësimin e 

studentëve mbi programin e studimit,  më specifikisht:   

- Për vitin akademik 2018-2019 kemi një rënie të përqindjes së studentëve të cilët ishin 

dakort me qëndrimin  “Mësimi ishte i mërzitshëm”, nëse për vitin aktual akademik 

përqindja e studentëve për këtë përgjigje është 38.1% për vitin e mëparshëm akademik 

rezultati ishte  46.1%; 

- Për vitin akademik 2018-2019 kemi një rënie prej 8.1% të studentëve të cilët nuk ishin 

aspak dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin 

në klasë”. Për më tepër jeni të lutur tju referoheni raporteve repsketive të analizimit të 

pyetësorëve të studentëve mbi vlerësimin e cilësië së mësimdhënies. 

- Për vitin akademik 2018-2019 kemi një rritje të përqindjes së studentëve të cilët e 

konsiderojnë mësimi interesant nga 87.2% në vitin akademik 2017-2018 në 94.8% për 

vitin aktual akademik. Rezultat ky që mund të cilëohet mjaft pozitiv për programin e 

studimit. 

- Një tejtër indikator i përmirësimit të rezultateve të programit të studimit është 

dakortësia e studentëve mbi qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë” nga 87% në 95.9% 

për vitin aktual akademik.  

-  Për vitin akademik 2018-2019 kemi një rritje të përqindjes së studentëve të cilët ishin 

dakort me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” nga 88.2%  në 96.2%. 

rezultat ky që mund të konsiderohet pozitiv.  
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- Një tjetër përmirësim i rezultatve të përgjigjeve të studentëve konstatohet edhe në 

përgjigjen e studentëve ndaj qëndrimnit “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për 

plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”, ku nëse në vitin akademik 

201-2018 86.7% e studentëve ishin  totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, për vitin 

koherent akademik kjo përqindje arrinte në vlerat 95.4%.  

 Duke marrë shkas nga fakti që: 

- për vitin aktual akademik kemi një rënie të përqindjes së studentëve që ishin totaisht 

dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin krititk”  nga 

90% në 82 % për vitin aktual akademik: 

- nga komentet e studentëve në pyetjete e hapura “Të përdoret më tepër diskutime që 

studetnët të shfaqin më tepër interes; të zhvillojmë detyra kurse; Është e rëndësihme 

që në orën e mësimt të përdoren më tepër diskutimi që të shfaq interes e studenti, Të 

aktivizohen të gjithë studentët;” 

- Si dhe nga përgjigjet e studentëve ndaj qëndrimit “ Pedagogu inkurajonte 

mendimin kritik” ku në disa prej lëndëve të programit një përqindje e 

kosndierueshme e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, më 

konkretisht : 21.43% , 15.38%, 18.42%, 16.67%, 19.05% etj ( për më tepër referojuni 

tabelës nr. 12) 

Sugjerojmë, aplikimimin prej pedagogëve të teknikave mësimdhënëse të cilat vendosin në 

qendër të proçesit mësimor studentin duke i stimuluar studentët që të jenë pjesëmarrës aktivë 

dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, angazhimit në auditor.  

 Megjithëse sikurse është përmendur edhe më lartë, kemi përmirësim të përgjgijeve të 

studentëve nga vtiti i mëprashmë akademik mbi qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte 

e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”?, përsëri  në disa 

lëndë  përqindja e studentëve që  nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin është 

21.43%, 23.08%, 16.67% etj.  Njëkohësiht në komentet në pyetjet e hapura studentët 

komentojnë: “Temat janë interesante, libri ka shumë volum, pedagogu lexon librin edhe 

thotë ta nënvizojmë të gjithin. Edhe kur bëhet provimi duhet ti themi të gjitha si janë në 

tekst ndërkohë pedagogu me libër para në duar, në ajër përmendësh nuk mësohet libri;”; 

“Më pëlque që fliste për trupin e njeriut. Nuk më pëlqeu që leksionet ishin shumë të 

ngatëruara sikur do të vazhdojmë për infermieri;” “Më pak ngarkesë;” “Pedagou duhet të 

shpjegojë kapitullin e ri në vend të ta lexojë”;  

Nga sa më sipër sugjerojmë rishikimin prej strukturave përkatëse dhe pedagogëve respektiv të 

literaturës bazë si dhe literaturës shtesë që trajtojnë në auditor; 

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigeve të studentëve:  

- ndaj qëndrimit “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel program 

studimi 58.9% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, për më tepër 
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në 7 prej lëndëve të programit të tudimit mbi 70%  e studentëve kanë dhënë të njëjtin 

vlerësim;  

- komentet e studentëve në pyetjet  e hapura si: “Të mos ketë aq shumë ngarkesë; Sduhet 

të ketë kaq shumë ngarkesë;”  

- si dhe faktit që në 24 prej 25 lëndëve të programit të studimit mbi 50% e studentëve 

ishin dakort dhe totalisht dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, 

m’u desh të lexoja më shumë”, madje në disa prej lëndëve rezultati arrinte në 90.48% 

të studentëve që kanë plotësuar pyetësorin. 

Sugjerojmë adaptimin dhe implementimin e teknikave mësimdhënëse të cilat lehtësojnë 

procesin e të mësuarit tek studentët.  

 Më poshtë janë evidientuar disa prej pyetjeve ku midis lëndëve ka diferencë në përgjigjet 

e studentëve:  

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 1.7% e studentëve e vlerësonin programin e 

studimit si të keq e shumë të keq në disa prej lëndëve përgjigjja  e studentëve arrinte 

në vlerën 8.33%, 7.14% ( për më tepër referojuni tabelësn nr. 2 të programit të studimit) 

- Në 9 prej lëndëve të programit të studimit mbi 40% e studentëve ishin totalisht dakort 

me qëndrimin  “Mësimi ishte I mërzitshëm”;  

- Në 22% të lëndëve të programit të studimit mbi 10% e studentëve nuk ishin aspak 

dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante?”;  

- Nëse në nivel programi studimi 4.7% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin “ 

Mësimi ishte interesant”, në 3 prej lëndëve përgjigjet e studentëve I tejkalonin vlerën 

10% madje duke arritur deri në 15.79% ( për më tepër referojuni tabelës nr.5);  

- Në 8 prej lëndëve të programit të sudimit mbi 10% e studentëve mendonin se pedagogu 

nuk e inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë (10.53%, 13.64%, 12.5%, 16.66% 

etj); 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje brenda të 

njëjtit program si dhe disa prej komenteve të studentëve në pyetjet e hapura për lëndë specifike 
78duhet 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.    

 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve79 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 

 Më pëlqen mënyra sësi shpjegohet ora e mësimit. Nuk kam asgjë që të mos më pëlqejë.  

 Mënyra se si pedagogu shpjegon;  

 Më pëlqeu më shumë pjesa e parë e librit. Ndërsa pjesa e dytë kishte shumë teprica, 

gjithashtu në pjesën e tretë janë shumë të zgjeruara. Ka gjëra që sjanë të nevojshme.  

                                                           
78 Për më tepër lutemi ti referoheni pyetësorëve respektiv 
79 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Dëshira që të jepte atmosfera që krijonte pedagogu, për të dëgjuar sa më shumë;  

 Cdo detaj ishte interesant dhe morrem shumë njohuri;  

 Pedagogu ishte shumë i përgatitur dhe mësimi bëhët më interesant;  

 Më pëlqeu mënyra se si pedagogu e trajton lëndën; 

 Që pedagoia e shpjegon shumë mirë dhe nuk na ngarkon shumë; 

 Mënyra se si zhvillohet. Se si pedagogu mundohet që ta transmetojë në mënyrë sa më 

të lehët mësimin që studentët ta kuptojnë; 

 Mësimdhënia ishte shumë e lehtë dhe e kuptueshmë;  

 Shpjegimi i mësimit bëhet në mënyrë të tillë i cili kuptohej nga të gjithë. Mësimi nuk 

ka asnjë gjë që nuk më pëlqen;  

 Më pëlqen mënyra se si a zhvillohet.. përmbajtja që ai ka… se si pedagogu mundohet 

që ta lehtësojë pak mësimin bënë që ne ta kuptojmë më mirë mësimin që i shpjegon. 

Nuk është se kam ndonjë gjë që nuk më pëlqen në lidhje me mësimin;  

 Përdoren më shumë shembuj nga jeta e përditshme duke e bërë mësimin më të thjeshtë 

për ta mësuar;  

 Pedagogu është si shpirt, shumë e mirë, shpjegon shumë mirë, është e thjeshtë e 

kuptueshmë qartë, ska asgjë që smë pëlqen mësimi në orën e saj.  

 Njohuritë e reja që i marrim në një kategori më të gjerë;  

 Vitet pak të mërzitshme por lënda ishte interesante dhe pedagoia që e zhvillonte e bënte 

edhe më interesante;  

 Më pëlqeu që të gjithë ishin të përgatitur dhe nuk më pëlqeu që të gjithë flisnin 

njëhershi; 

 Organizimi i orëve të mësimit ishte një eksperiencë e re për mua;  

 Paksa volum e ngatërrim prej termave, ishte vështirësia, por që lënda ihte tërheqëse 

edhe pedagogia e bënte edhe më interesante orën e mësimit;  

  Leksione dhe seminare të parealizuara si formë mësimdhënie. Totalisht e pakënaque 

nga pedagogu; 

 Më pëlqen kur shpjegon mësimin në formë bashkëbisedimi;  

 Më pëlqeu pjesa e filozofisë. Sociologjia e edukimit kishte gjëra të tepruara.  

 Më pëlqeu që skishte shumë ngarkesë dhe që ishte një lëndë mjaft me vlerë për degën 

tonë;  

 Mësimi ishte argëtues dhe I thjeshtë;  

 Lënda me pak volumë, e lehtë për tu mësuar. Ripërsëritja e cdo teme e pse kishte kaluar 

ka bërë të memorizohen më mirë mësimet;  

 Sa thjesht shpjegoj mësimi dhe sa lehtë kuptohej;  

 Dialogu midis nxënësve për orën e mëësimit;  

 Mënyra se si zhvillohej përfshirja e studentëve;  

 Shpjegon shumë shumë mirë, e bën lëndën interesante,  

 Më pëleu aktivizimi;  
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 Trajtoheshin tema interesante të cilat kanë shumë rëndësi si në jetën e përditshme në 

sjelljen tonë në familjen adhtu edhe për taë cka ne po zynojmë të bëjmë;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Të menduarit kritik;  

 Më pak në provime;  

 Që të përgatitemi më shumë në leksione;  

 Asgjë thjesht doja që të zhvillohej në mënyrë korrekte;  

 Materiale shkollore; Më shumë  material shkollore, Shpjegimi me video projector;  

 Të kemi më shumë detyra kursi;  

 Qëllimi i leksionit është qartësia dhe kuptueshmëria, nuk është që pedagogia të arrijë të 

shpjegojë leksionin në kohën 50 min të përcaktuara dhe kështu “ka realizuar detyrën”.  

 Të nxitet dëshira për të dëëgjuar leksionin, dëshira për pjesëmarrje, dëshira për të 

studjuar; 

 Më pak përmbajtje leksioni; 

 Do të ishte mirë që tezat e provimit të ishin pak më të thjeshta;  

 Sduhet të ketë aq shumë ngarkesë;  

 

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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18.6 Bachelor më Pedagogji të Specializuar  

 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 91% 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.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në komentet 

në pyetje e hapura studentët vlerësonin një sërë praktikash të mira të tilla si përgatitja e 

pedaogëve, aftësitë e tyre mësimdhënëse etj (për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që 

hapura në vijim) megjithatë në disa prej lëndëve të programit të studimit 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. 

 

 Gjatë krahasimit të të rezultateve të pyetësorëve midis dy viteve akademike 2017-2018 dhe 

2018-2019 konstatohen si përmirësime në vlerësimin e studentëve ashtu sikurse 

konstatohen edhe rezultate më pak positive krahasuar me vitin e mëparshëm80. Më 

specifikisht:  

- Gjatë vitit akademik 2018-2019 kemi rënie prej 7.6% të studentëve të cilët janë dakort 

me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, 

më specifikisht nga 83% për vitin akademik 2017-2018 në 75.4% për vitin akademik 

2018-2019; megjithëe kemi një përmirësim përsëri kjo shifër është e lartë madje ka disa 

lëndë ku arrin edhe 88.24%, 100% etj   

- Në lidhje me qëndimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” kemi një rënie 

të përqindjes së studentëve të cilët janë totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin nga 

79.4% për vitin akademik 2017-2019 në 70.5% për vitin akademik 2018-2019.  

Megjithëse ky rezultat mund të cilësohet një pozitiv dhe ashtu sikurse në qëndrimin  e 

mësipëm ka nevoj për aplikimin e teknikave të cilat të përmirësojnë edhe më tepër 

rezultatin;  

- Nëse gjatë vitit akademik 2017-2018, 97.9% e studentëve ishin totalisht dakort dhe 

dakort me qëndrimin“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në vitin akademik 

                                                           
80 Janë përmendur qëndrimet ku konstatohen si ndryshime positive edhe negatgive nga një vitë akademik në 
një tjetër.  
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aktual akademik rezultati për po të njëjtën përgjigje është 89.4%, pra ka një rënie të 

përqindjes së studentëve.  

- Gjatë analizës së të dhënave konstatohet se gjatë viti aktual akademik kemi një rënie të 

përqindjes së studentëve që janë dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte 

dialogun/diskutimin në klasë” nga 97.4% në vitin 2017-2018  ne 90.4% për vitin 

akademik 2018-2019. Njëkohësisht në disa lëndë të programit të studimit përqindja e 

studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin ishte relativishtë e lartë, 

specifikisht 16.67%, 29.41%, 17.64% etj  (për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës 

nr. 9);  

- Nëse në vitin akademik 2017-2018 vetëm 1.2% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë”, për vitin koherent akademik kemi thuajse një 

pesëfishim të përqindjes së studentëve që nuk janë dakort me qëndrimin, më 

specifikisht 6.8%. 

- Gjatë vitit akademik 2018-2019 kemi një rënie të përqindjes së studentëve që ishin 

dakort me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, nga 98.6% në vitin akademik 

të mëparshëm në 90.4% për vitin aktual akademik. Madje për vitin aktual akademik  

thuajse në një tretën e lëndëve një përqindje e konsiderueshme e studentëve nuk ishin 

dakort me qëndrimin “ Qëllimi I mësimit u shpreh qartë” , më specifikisht nëse në 

nivel programi 7.3% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort, në 8 prej lëndëve 

të programit rezultatet për të njëjtën përgjigje ishin: 16.67%, 22.23%, 23.52%, 17.64% 

etj. ( tabela 6) 

 

 Më poshtë janë evidientuar disa prej pyetjeve ku midis lëndëve ka diferencë në përgjigjet 

e studentëve:  

- Nëse në nivel programi studimi 8.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në disa prej lëndëvë të programit  

studimit përgjigjet arrinin në vlerën 23.53%, 17.64%, 22.23%, 16.67% etj; më tepër 

referrojuni tabela nr. 14. 

- Nëse në nivel programi studimi 9.4% e  studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin se 

pedagogu inkurajonte mendimin kritik në disa prej lëndëve rezultat për po të njëjtat 

përgjigje ishte konsiderueshmë më I lartë  29.41%, 23.52%, 17.65%, 22.23% etj 

(Tabela nr. 12) 

- Nëse në nivel programi studimi vetëm 6.1% e studentëve nuk ishin dakort me 

qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” në disa prej lëndëve përqindja e 

rezultateve të studentëve për po të njëjtën përgjigje është 17.64%, 23.52%, 17.64% 

11.11%, diferencë kjo e lartë. 

- I njëjti shqetësim mund të ngrihet edhe për përgjigjet e studentëve ndaj qëndrimin “ 

Pedadgogu ishte I qartë”, ku në disa prej lëndëve të programit respektivisht 22.23%, 

23.53%, 17.64% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin( 

tabela7).  
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- Nëse  në nivel programi studimi 6.8% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “ Mësimi ishte interesant”  në disa prej lëndëve të studimit përgjigjet e 

studentëve arrinin në shifrën 23.52%, 17.64%, 16.67%, 22.23% 11.76% , rezultate këto 

relaitivsht të larta. ( tabela nr. 5) 

 

 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:  

- Nëse në nivel programi studimi, përmbajtje e leksioni e vlerësonin si të keqe dhe shumë 

të keqe vetëm 2.6% e studentëve në disa lëndë rezultati është 5.88%, 5.56%, 17.64%. ( 

tabela nr. 2); 

- Nëse në nivel programi studimi, pedagogun e leksionit e vlerësonin si të keqe dhe 

shumë të keqe vetëm 1.2% e studentëve në disa lëndë rezultati është 5.26%, 5.88%, 

10.52%, 12.5% etj ( tabela nr. 3); 

-  Nëse në nivel programi studimi, mësimin në ëprgjithësi e  vlerësonin si të keqe dhe 

shumë të keqe vetëm 1.9% e studentëve në disa lëndë rezultati është 5.26%, 4.35%, 

6.25% etj ( tabela nr. 4); 

 

 Nëse në vitin akademik 2017-2018, 61.5% e studentëve ishin dakort me qëndrimin se 

mësimi ishte I mërzitshëm për vitin aktual akdemik kemi një rënie të përqindjes në 48.7% 

të studentëve, përmirësim ky mjaft pozitiv, megjithëse mbetet ende në shifra të larta. Madje 

pothuajse gjysmën e lëndëve të programit të studimit mbi 50% e studentëve I vlerësonin 

lëndët si të mëriztshme (në disa prej tyre rezultatet arrinin edhe në shifrat 100%, 72.22%, 

70.59%, 61.54%), duke marrë në konsideratë rezulatet e mësipërme, sikurse një vit më 

parë, sugjerojmë strukturat përgjegjëse për ofrimin e programit të studimit të angazhohen 

në gjetjen e intrumentave dhe metodave të cilat e bëjnë lëndën më interesante për studentët. 

lëndë. 

 

 Në lidhje me qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes 

me njohuri të papërfshira në tekst”, krahasuar me vitin e mëparshëm akademik, kemi 

një rritje të përqindjes së studentëve të cilët nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin; 

nga 0.6% për vitin e mëparshëm akademik në 11% për vitin akademik 2018-2019; Rezultat 

ky I cili mund të cilësohet jopozitve për programin e studimit. Njëkohësisht në disa prej 

lëndëve të programit të studimit arrite në vlerën 23.52%, 16.67%, 17.65 % etj ( tabela nr 

13). Nga sa më sipër sugjerojmë të rishikohet litetaratura bazë dhe plotësuese që pedagogët 

trajtojnë në leksione e seminare në mënyrë të tillë që studentët të vlerësojnë pozitivisht 

pjesëmarrjen në auditore.  
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 Referuar komenteve të studentëve në pyetjet e hapura: “Të respektohen oraret e vendosura 

dhe të jenë leksionet dhe shpjegimet më të qarta; Pjesëmarrja më e rregullt e pedagogut, 

imponon pjesëmarrjen më të rregullt nga ana e nxënësve, gjë që con në një përmirësim të 

përvetësimit të dije; Pedagogu është tejet i përgatitur por pjesëmarrja në zhvillimin e orëve 

të mësimit është më e ulët nga ana e pedagogut;” sugjerojmë që strukturat përkatëse në 

depatement nëpërmjet instrumentave të përshtatshëm të cilat nuk dëmtojnë lirinë 

akademike të monitorojnë zbatimin e programit mësimor prej pedagoëve respektiv, 

instrumenta të cilat janë parashikuar si  ë statutin e UV-së dhe në Ligjin e Arsimit të Lartë.  

 

- Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve81 mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Organizimi i mësimit dhe përgatititja e pedagogëve;  

 Më pëlqen shpjegimi i pedagogut;  

 Më pëlqeu që lënda nuk më mëzitej asnjëherë; 

 Dialogu mes studentëve dhe dialogu mësues- nxënës;  

 Pedagogu është tejet i përgatitur por pjesëmarrja në zhvillimin e orëve të mësimit është 

më e ulët nga ana e pedagogut;  

 Më pëqlen shumë metodat që kryejmë për të zhvilluar mësimin;  

 Organizimi I mësimit, përkushtimi dhe përgatitja e pedagout në cdo orë mësimi e bën 

zhvillimin e tij më interesant;  

 Më pëlqeu që pedagogu ishte i përgatitur fort për lëndën që jepte por smë pëlqente 

mënyra se si e ndërtonte një orë mësimi.  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit: 

 Do të doja të kishte më shumë kushte;  

 Në seminare dhe leksione duhet më shumë pjesëmarrje e studentëve; Faleminderit;  

 Duhet të ketë më shumë praktik sesa teori…. Që të praktikojmë atë që mësojmë;  

 Të respektohen oraret e vendosura dhe të jenë leksionet dhe shpjegimet më të qarta;  

 Përmbledhje më e shkurtër;  

 

 

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.  

 

 

 

                                                           
81 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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18.7 Bachelor në Gjuhë Angleze  

 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 94% 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 

student vlerësonin një sërë praktikash të mira, të tila si përgatija e pedagogëve, metodologjia e 

mësimdhënies, përmbajtjen e leksioneve etj(për më tepër shihni komentet ndaj pyetjeve që 

hapura në vijim). Megjithatë në disa prej lëndëve u identifikuan disa fusha të cilat kanë nevoj 

për përmirësim. Sikurse u përmend edhe më sipër rekomandimet që vijojnë janë të mbështetura 

kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetsorit si dhe 

përqindjet e përgjigjeve kur identifikoheshin ndryshime të dukshme krahasuar me lëndët e tjera 

të po të njëjtit program. 

 

Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 2017-

2018, në disa prej qëndrimeve përgjigjet e studentëve janë të njëjta megjithatë mund të 

konstatohen si përmirësime në vlerësimin e studentëve ashtu edhe rënie të vlerësimit pozitiv të 

studentëve, më specifikisht:  

- Krahasuar me vitin e mëparshëm akademik kemi një rritje të përqindjes së studentëve 

të cilët nuk janë dakort me qëndrimin “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të 

lexoja më shumë”, respekti visht nga 19.8% për vitin e mëparshmë akademik në 36.5% 

për vitin aktual akademik. 

- Një tjetër përmirësim konstatohet në përqindjen e përgjigjeve të studentëve mbi 

qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, gjatë analizimit 

të të dhënave vihet re një rritje prej 21.8% të përqindjes së studentëve që ishin dakort 

me qëndrimin. Nga 66.7 % për vitin e mëparshëm akademik në 88.5% për vitin actual 

akademik. 

- Në lidhje me qëndrimin “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, kemi një 

rënie prej 16.3% të përqindjes së studentëve të cilët ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin krahasuar me vitin e mëparshëm akademik. Më specifikisht nga 75.2% për 

vitin e mëparshëm akademik në 58.9% për vitin 2018-2019. 

- Në vitin aktual akademik në përgjigjet e studentëve për perceptimin e tyre në ishte 

mësimi I mërzitshëm kemi një rritje të konsiderueshme të përqindjes së studentëve që 

ishin dakort me qëndrimin nga 26.6% për vitin e mëparshëm akademik në 41.1% për 
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vitin aktual akademik. Kjo e dhënë mund të konsiderohet një regres për programin e 

studimit.  

 

Sikurse mund të evidentohet lehtësiht në seksionin e analizimit të të dhënave në disa prej 

qëndrimeve konstatohen diferenca të dukshme në përqindjen e përgjigjeve të studentëve  

krahasuar me mesataren aritmetike në nivel programi studimi. Për më tepër :  

- Nëse në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e përqindjes së studentëve që nuk 

ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” ishte 9.1%, në 

disa lëndë specifike përqindja ishte së paku dy herë më e lartë më konkretisht  20%; 

25.8%, 19.35%, 18.75%, 20.69% etj; ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni tabelës 

Nr. 5);    

- Në lidhje me qëndrimi “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në nivel programi studimi 

8.6% e studentëve nuk ishin dakort me qëndrimin, ndërkohë midis lëndëve të programit 

për po të njëjtat përgjigje konstatohen diferenca të dukshme më specifikisht: 24.14%, 

12.51%; 13.79%, 13.8%, 22.58%, 17.14%, 16.67% 14.04% ( për më tepër jeni të lutur 

ti referoheni tabelës nr. 6);  

- Nëse në nivel program studimi 8.7% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort 

me qëndrimin “Pedagogu ishte Qartë”, në disa prej lëndëve përgjigjet e studentëve 

arrinin në vlerat 22.41%, 14.14%, 16.67%, 14.28%, 25.81% etj ( Tabela nr. 7 e 

programit respektiv) 

- Nëse në nivel programi studimi 13.3% e studentëve nuk ishin dakort me qëndirmin , 

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”, në disa prej lëndëve të studimit rezultati ishte 22.23%, 21.88%, 

22.41%, 22.22%, 25.81%, 29.03%, 27.27% etj ( për më tepër jeni të lutur ti referoheni 

tabelës nr. 13, të programit të studimit respektiv)   

- Në disa prej lëndëve të programit të studimit një përqindje e kosniderueshme e 

studentëve nuk ishin dakort më qëndimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”  

më specifikisht 29.03%, 29.31%, 21.88%, 22.58% , 23.58% etj. 

- Në 7 prej lëndëve të programit të studimit mbi 16% e  studentëve mendonin se 

pedagogu nuk ishte gjithnjë I përgatitur ( 18.18%, 25.8%, 17.5%, 20.69% etj) 

Pikërisht këto diferenca midis rezutateve të lëndëve të ndryshme për të njëjtën pyetje 

brenda të njëjtit program duhet të shërbejnë si sinjale për të aplikuar praktikat e 

evidentuara si të mira edhe në këto lëndë ku hasen vështirësi me qëllim përmirësimin e 

mëtejshëm të programit të studimit. Për identifikimin e të cilave ju sugjerojmë strukturave 

përkatëse ti referohen pyetësorëve respektiv.  

 

 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 
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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 1.3% e studentëve në disa lëndë rezultati është 10 %, 5.17%, 

4.84%. ( tabela nr. 2); 

- Nëse në nivel programi studimi vëtëm 1.4% 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: 10%, 5.56%, 9.09%, 9.38% etj. ( për më tepër jeni të lutur ti 

referoheni tabelës nr. 3 të programit të studimit respektiv) 

-  Nëse në nivel programi studimi, mësimin në përgjithësi e  vlerësonin si të keq dhe 

shumë të keq vetëm 1.5% e studentëve,  në disa lëndë rezultati është 10%, 5.17%;  

7.02%, etj ( tabela nr. 4); 

 

 Megjithëse sikurse është përmendur edhe më lartë nga viti i mëparshëm akademik kemi një 

rënie të përqindjes së studentëve që ishin dakort me qëndrimin“Përmbajtja e mësimit 

ishte shumë e vështirë”, përsëi kjo shifër mbetet ende e lartë madje në disa prej lëndëve 

të programit të studimit tejkalonte 70% të studentëve( për më tepër referojuni tabelës nr. 

8). Njëkohësisht në komentet në pyetjet e hapura studentët shprehen se leksionet janë 

shumë të ngaruakra ose propozojnë të kenë leksione më të lehta për tu kuptuar, “Duhet që 

pedagogët të interesohen njësoj për të gjithë studentët që të mos ngelemi mbrapa në 

kuptimin e shpjegimeve, ushtrimeve dhe inkurajimin e studentëve të dobët me metoda 

pedagogjike për të mos ngelur mbrapa; Shpjegon mirë por jep shumë për të mësuar, bëhen 

2 libra në simestër dhe ka shumë volum;”  Marrë në konsideratë të dhënat e mësipërme 

sugjerojmë aplikimin prej pedagogëve të teknikave të cilat lehtësojnë procesin e të 

kuptuarit tek studentët.  

 

 Duke marrë shkas nga fakti që :  

- kemi një rritje të përqindjes së studentëve që janë dakort me qëndimin “Mësimi ishte i 

mërzitshëm” nga viti i mëparshëm akademik, sikurse është përmendur edhe më sipër 

(Për më tepër në vitin actual akdemik në disa prej lëndëve të programit rezultatet arrinn 

në vlerat (58.33%, 56.86%, 100% etj);  

- në nivel program studimi 10.4% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me 

qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante”, madje në disa prej lëndëve rezultatet 

e përgjgijeve ishin së paku dy herë më të larta: 22.58%, 20%, 19.36%, 25.01%, 27.59%, 

etj (për më tepër referojuni tabelës nr. 14)  

- Si dhe nga komentet e studentëve në pyetjet e hapura: “Të zhvillohet ora në mënyrë 

teknologjike; Mësimdhënie më e përparuar; Për metodat e mësimdhënies duhet 

përmirësuar( të futet Vido projektor); Nuk më pëlqen që pedagogët nuk janë të aftë të 

shpjegojnë dhe transmetojnë mësimin tek nxënësit në mënyrë cilësore por mezi presin 
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që të largohen pa u shqetësuar nëse ia kanë arritur qëllimit në orën e mësimit; Nuk më 

pëlqen që në lëksion nuk na shpjegohet asgjë, vetëm na pyet;” 

Sugjerojmë, implementimin e teknikave bashkëkohore mësimdhënëse me qëllim shndërrim 

e lëndës ineresante për studentët, duke marrë në konsideratë gjithnjë specifikat e lëndëve 

përkatëse. 

 Marrë në kondiseratë komentet e studentëve në pyetjet e hapura : “Duhet të aktivizohen sa 

më shumë studentë; Aktivizimi I studenëve; Të forcohet dialogu gjatë leksionit; Nuk kam 

asnjë vërejtje, mendoj se pedagogët kanë bërë më të mirën e tyre si profesorja e seminarit 

e cila ka qenë jashtëzakonisht e përgatitur dhe na ka shpjeguar cdo gjë dhe ka bërë si të 

thuash edhe punën tonë në seminar. E vetmja gjë që do doja do ishte që ne si student të 

aktivizoheshim më shumë në seminar. Shpresojmë semestrin e dytë;  Më pëlqen 

profesionalizmi I profesores por mungesë interesi dhe informacioni nga studentët;”  

si dhe faktin që nëse në nivel programi studimi 11.1% e studentëve nuk ishin aspak dakort 

dhe dakort me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” Në 

disa prej lëndëve përqindja e studentëve që nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndimin 

ishte konsiderueshëm më e lartë: 20.69%, 20%, 22.22%, 19.36% etj; edhe pse nga viti I 

mëparshëm akademik  kemi një  rritje prej 21.8% të përqindjes së studentëve që mendojnë 

se pedagogu inkurajonte mendimin kritik  

ashtu sikurse një vit më parë sugjerojë  adaptimin e teknikave të mësimdhënies prej 

pedagogëve respektiv, të orientura me studentin në qendër, ku si pedagogu ashtu edhe 

studentët të luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. Këto teknika do bejnë që 

studentët tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, 

angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri –tjetrit. Dëshirojmë të theksojmë se në disa 

lëndë të progrmait të studimit janë pikërisht elementet e përfshirjes së studentëve dhe 

dialogut në klasë ato që vlerësohen më shumë prej studentëve. Janë pikërisht metodologjia 

e mësimdhënies së këtyre pedagogëve që mund të shërbejë si praktikë e mirë për tu ndjekur 

edhe në ato lëndë ku vlerësimi është më pak pozitiv.  

 

 Së fundi gjatë analizimit të komtenteve të studentëve u gjykua si e e nevojshme që tju 

sugjerohet strukturave përkatëse që ofrojnë programin e studimit organizimi i takimeve 

dhe ditëve informuese ku studentët të njihen me rregulloren e programit, qëllimin e tij si 

dhe të drejtat dhe detyrat që ju rrjedhin prej statusit si student. Për më tepër në pyetjet e 

hapura studentët shprehen: “Duhet që pedagoia të jetë më strikte dhe më kërkuese ndaj 

studentëve dhe të mos hezitojë ti penalizojë me qëllim që të displinohemi dhe të formohemi 

për të avancuar; Duhet që pedagogët të jenë më strikt ndaj studentëve dhe të mos hezitojnë 

ti penalizojnë studentët për zbatimin e e rregullores; Duhet më shumë kërkesë disipline nga 

pedagogët, ndaj studentëve dhe më shumë respekt nga student ndaj profesorëve dhe ndaj 

njëri- tjetrit. Do të ishte mirë që të kishim ndonjë herë edhe leksione rregulloreje nga stafi 

akademik ndoshta edhe prezenca e ndonjë psikologu do të ishte e nevojshme. “ 
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 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 

 Mësimi zhvillohet në mënyrë tepër interesant dhe pedagogu shpjegon shumë qartë; 

 Cdo leksion ka përmbajtje interesante;  

 Më pëlqeu pak historia, sepse daton edhe e hershme ndoshta s’jam shumë I interesuar 

për këtë lloj historie ose jam I interesuar më shumë për gjëra më praktke, konkrete dhe 

me interes të kohës së sotme;  

 Bashkëpunimi;  

 Lënda është interesante nëse duma të mësojmë mirë të shkrujmë, të lexojmë, të 

theksojmë dhe të jemi sa më perfekt në rregullat e linguistikës, por na duhet të na 

trajtojnë të gjithë pedagogët më një mënyrë të foluri të avancuar. Me qëllim që të bëhet 

sistem një mënyrë e të folurit sipas rregullave;  

 Taktika e pedagogut në shpjegim;  

 Më pëlqen ora e mësimit dhe përkushtimi I pedagogut;  

 Lekioni pak I ngarkuar por pedagogu e bën më të lehtë dhe tërheqës orën e mësimit;  

 Më pëlqeu libri vieëpoints është interesant. Por do ishte më mirë të kishte më shumë 

histori nga të gjitha shtetet e botës, 

 Më pëlqen sepse pedagogu e bënte lëndën interesante me njohuri të ndryshme;  

 Pedagou është përherë I përgatitur dhe shumë I mirë, nuk kam asgjë kundra tij;  

 Më pëlqen komunikimi me studetnët;  

 Letërsia ka qenë lënda ime e preferuar dhe vazhdon të mbete fal pedagogëve të lëndës 

që e kanë bërë mësimin shumë interesant;  

 Mënyra e përfshirjes së të gjithë klasës;  

 Përfshirja e të gjithë klasës në diskutime;  

 Më pëlqeu që arrita ta kuptoja mësimin smë pëlqeu pse nxënësit nuk u përgjigjën 

shumë;  

 Mësimi plotësonte cdo kriter të nevojshëm;  

 Vlerësoj shpjegimin e pedagogës dhe punën që ajo ka bërë për të na dhënë njohuri më 

të thella përsa I përket lëndës së gramatikës;  

 Leksione shumë të ngarkuara;  

 Mënyra e shpjegimit thuajse e mirë, por duhet më shumë seriositet nga studentët dhe 

më shumë kërkesë llogarie nga Profesorët;  

 Mësimdhënia më pëlqeu dhe sjellja e pedagogut ndaj studentëve nuk më pëlqeu;  

 Pedagogu nuk është aspak i përgatitur;  

 Përmbajtja e leksionit ishte interesante, por mungesë emocionesh në shpjegim nga 

profesoria dhe jo shumë kerkesë llogarie ndaj studentëve;  

 Ajo që më pëlqeu më shumë ishte vetë rëndësia e lëndës së Teorisë, e cila është një 

lëndë ndryshe nga ato që kemi bërë deri tani. Si lëndë ajo mundësonte të krijoje dhe të 

lishe një mendim kritik. Kemi mësuar për shumë koncepte dhe teori të cilat personalisht 

më kanë bërë të mendojë për disa tema nga vet jeta. Kam vlerësuar vecanërisht leksionet 
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për psikoanalizën e Frojdit, Lakanit të cilat më para I kam studjuar në psikologji po fal 

edhe shpjegimit të pedagogëve, I kam kuptuar më mirë apo  një diskutim që kemi bërë 

për një nga temat në lidhje me arbitraritetin e gjuhës, dicka që e kisha pyetje që e vogël, 

pse një objekt ne  thërrasim në një mënyrë të caktuar dhe jo në një tjetër;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 

 Më shumë praktika;  

 Duhet të jepën sa më shumë shembuj;  

 Të përmirësohet aktivizimi nga studentët;  

 Më shumë dialog;  

 Leksione më të lehta për tu kuptuar;  

 Leksione shumë të ngarkuara;  

 Duhet të jenë më të qartë;  

 Duhet që pedagoia të jetë më strikte ndaj studentëve, më kërkues dhe të mos hezitojë ti 

penaliojë; 

 Sugjerime kemi dhënë shumë por askush nuk I ka marrë parasysh dhe mbi të gjitha na 

janë kthyer si mos më keq;  

 Duhet të ketë sa më shumë shpjegime;  

 Nuk kam asnjë vërejtje për sa i përket shpjegimit. Vetëm për detyrën e seminarit që 

kishim një dramatizim të një vepre nga Shekspiri mendoj se është e mira që studentët 

ta marrin vesh që në fillim nqs do të ketë një detyrë të tillë. Personalisht e kam me qejf 

si detyrë dhe mendoj se është detyra më e gjtur dhe në shkollë, kam marrë pjesë dhe 

kam fituar certifikata për aktrim në disa koncete të organizuaara nga bashkia, po do 

doja që të kisha marrë vesh që në fillim të vitit dhe do kisha më shumë mundësi për 

formimin e grupit e mos  të detyrohesha të bëja një punë e vetme në fund.  

 Studentët duan disiplinë, moral. Madje edhe prezencën e ndonjë psikologu herë- herë;  

 Duhet që profesorja të jetë më tonike, më pak tolerante, më e organizuar në funksion, 

duhet ti informojë më shumë studentët për gjëra të ndryshme që kanë lidhje me 

rregulloren, programet, oraret, duhet të jetë më sociale dhe njëkohësiht më strikte dhe 

penalizuese etj. Sepse është edhe Shefe e Departamenti në seksionin e anglishtes. 

Studentët kanë nevoj për rregull, disiplinë madje edhe prezencën e ndonjë psikologu 

herë- herë. Faleminderit;  

 

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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18.8 Bachelor në Gjuhë Italiane  

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 97% 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.   

Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në komentet 

në pyetje e hapura në programin e studimit janë vlerësuar pozitivisht një sërë aspektesh të 

programit të studimit si komunikimi i pedaogëve, aftësisitë mësimdhënese 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. Këto lëndë janë lehtësisht të 

identifikueshme prek strukturave përkatëse si në tabelat specifike të cdo pyetje edhe në  

komentet e studentëve në pyetjet e hapura. 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. 

 Nëse do të realizonim një analizë krahasuese me rezultatet e pyetësorit të vitit akademik 

2017-2018 , në disa prej qëndrimeve përgjigjet e studentëve janë të njëjta megjithatë mund 

të kontatohen  si përmirësime në vlerësimin e studentëve më specifikisht:  

- Gjatë vitit akademik 2018-2019 është rritur  me 12.4 përqindja e studentëve të cilët janë 

totalisht dakort me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” më specifikisht 

nga 87.2 % për vitin akademik 2017-2018 në 99.6% për vitin aktual akademik duke 

arritur thuajse shifrën 100% të studentëve. 

Ashtu sikurse konstatohet edhe regres në vlerësim pozitiv të studentëve në programin e 

studimit, të pasqyruara më poshtë:  

- Gatë viti akademik 2018-2019 kemi një rritje të përqindjes së studentëve të cilët 

mendonin se mësimi ishte I mërzitshmë, më konkretisht nëse në vitin akademik 2017-

2018, 20.7% e studentëve ishin dakort dhe totalisht dakort  me qëndrimin, në këtë vit 

akademik rezultati arrin në shifren 42.6% ( madje në disa lëndë 64.29%, 60%, 53.84%, 

100% etj.) 

- Gjatë këtij viti akademik kemi një rënie të përqindjes së studentëve të cilët ishin 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

nga 87.3% për vitin e mëparshëm akademik në 79.7% për vitin koherent akademik. 

 Më poshtë janë evidientuar disa prej pyetjeve ku midis lëndëve ka diferencë në përgjigjet 

e studentëve:  

-  Nësë në nivel programi studimi mesatarja aritmetike e studentëve që nuk ishin dakort 

me qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me 
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njohuri të papërfshira në tekst”, ishte 12.7% në disa prej lëndëve të programit 

rezultatet për pot ë njëjten përgjigje arrin edhe në shifrat 18.18%, 17.64% , 100% etj;  

- Në lidhje me qëndrimin“Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.”, në 

nivel program studimi 15.3% e studentëve madje në disa lëndë të programit të studimit 

rezultati ishte  27.27%, 26.66%, 25%, 100% etj ( për më tepër ju lutemi referojuni 

tabelës nr. 9); 

- Nësë në nivel propgrami studimi mesatarja aritmetike e përqindjes së studentëve që 

ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte dialohun në 

klasë” është 15.8% në disa prej lëndëve të programit kjo shiqër konsiderohet e 

relativisht e lartë: 36.36%, 33.33%. 17.64%, 100% etj   

Nxjerrja në pah e këtyre diferencave shërben si një burim shumë i mirë informacioni për 

strukturat përkatëse, përgjegjëse për ofrimin e programit të studimti dhe jo vetëm, për të 

identifikuar praktikat e mira të ndjekura në lëndë specifike dhe ndarjen e implementim e tyre 

edhe në ato lëndë ku rezultatet janë më pak pozitive.  

 Duke marrë shkak nga përgjigjet e studentëve mbi qëndrimet “Përmbajtja e mësimit ishte 

shumë e vështirë” dhe “ Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më 

shumë” ku respektivisht në nivel program studimi 62% e studentëve ishin totalisht dakort 

dhe 67.2% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, madje në disa lëndë 

ky qëndrim shoknte në 85.71%; 76.92%, 77.78%, 73.33%, Sugjerojmë adaptimin prej 

pedagogëve respektiv të teknikave dhe instrumentave , të cilat do të lehtësojnë procesin e 

mësimnxënies tek studentët.  

 Më poshtë  po përmendim disa prej komenteve të studentëve mbi dy pyetjet e hapura:  

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqeu mënyra se si pedagou shpjegonte mësimin;  

 Pedagou është shumë i përgatitur, dhe cdo tem që shpjegon e kuptoj shumë mirë 

 Mësimi ishte interesant 

 Mësimdhënia dhe qartësia që pedagou jep gjatë temës;  

 Komunikimi me pedagogët;  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Ambjente të ftohta dhe shpesh herë mungesa stolash 

 Mungesa e materialeve multimediale;  

 Me praktik;  

 

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organizimi 

i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm prej njësisë 

bazë por edhe më gjerë.  
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18.9 Master Shkencor ne Përkthim dhe Interpretim 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 55.6% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit 

realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares arimetike në 

nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të 

ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit në të tre aspektet e programait të studimit (përmbatjen e 

leksionit, pedagogun e leksionit dhe mësimin në përgjithësi) 100% e studentëve e vlerësonin 

si shumë të mirë, të mirë, dhe mesatare. Rezultate këto që mund të cilësohen mjaft pozitive për 

këto programe studimi. Në pjesën dërrmuese të qëndrimeve studentët kishin vlerësim pozitiv 

mbi programin e studimit. Më konkretisht 100% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakord 

me qëndrimet “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”; “Pedagogu ishte i qartë”; “Pedagogu 

inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”; “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”; 

“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”; “Pedagogu e bën lëndën interesante”.  Të dhënat e 

mësipërme janë një dëshmi se programi i studimit ka arritur në pjesën më të madhe objektivat 

e tij.  

Megjithatë në disa prej lëndëve janë identifikuar disa fusha të cilat kanë nevojë për përmirësim. 

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

-  “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst” ku në nivel programi studimi 9.4% e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, madje në disa lëndë ky qëndrim shkonte 

deri në 25%;    

-  “Mësimi ishte i mërzitshmë” ku në nivel programi studimi 35.37% e studentëve 

ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin;  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 

47.8% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, madje në 5 nga 

9 lëndë të këtij programi vlerësimi ishte relativisht më i lartë, ai shkonte deri në 

67% ( ju lutemi referojun tabelës bashkëlidhur);  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 56.85% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin, ku kishte dhe vlerësime për lëndë të caktuara për të cilat rezultati 

shkonte deri në 80%;  

- Si dhe komenteve të studenëve: Më shumë praktikë; Të flitet më shumë punë me 

projekte; Duhet përfshirë më shumë punë me projekte; Më shumë pjesë për 

përkthim dhe interpretim. Të përfshihet teknologjia në mësimdhënie;  
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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; si 

dhe të përdorin aty ku shihet e nevojshme dhe e lejon programi i lëndës mjete të 

teknologjisë për ta bërë leksionin më interesant dhe përfshirës. Ndërmarrja e 

veprimtarive të tilla do ta bënte njëkoëhsisht mësimin interesant për studentët. 

 Nëse në nivel programi studimi 4% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin “Mësimi ishte i mërzitshëm”, rezultat ky mjaft pozitiv,  në 1 prej 9 lëndëve 

të programit të studimit rezultati për po të njëjtat përgjgije ishte 33%. Duke marrë në 

konsideratë diferencën e dukshme midis rezultateve sugjerojmë që 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 

duke e kthyer lëndën në interesante për studentët. 

 Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në 

komentet në pyetje e hapura në programin e studimit janë vlerësuar pozitivisht një sërë 

aspektesh të programit të studimit si: mënyrën e trajtimit të leksionit, kurrikula e 

përzgjedhur dhe mënyra e komunikimit pedagog-student gjatë realizimit të leksionit. 

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve82 mbi dy pyetjet e hapura 

 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Më pëlqeu përkthimi që bënim cdo orë me materiale nga fusha të ndryshme, të cilat i 

sillte vet pedagogu; 

 Më pëlqeu cdo pjesë praktike dhe përkthimi që kemi bërë gjatë seminareve;  

 Mënyra e komunikimit pedagoge- student;  

 Përmbajtja e lëndës;  

 Kurrikula e përzgjedhur mjaft interesante;  

 Më pëlqeu pejsa e interpretimit në klasë të pjesëve që silllte vetë pedagogu në audior. 

Nuk më tërhoqi edhe aq shumë pjesa teorike;  

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Më shumë duhet të ketë pjesë për përkthim;  

 Më shumë praktikë;  

 Të flitet më shumë punë me projekte;  

 Duhet përfshirë më shumë punë me projekte; 

 Më shumë pjesë për përkthim dhe interpretim.  

 Të përfshihet teknologjia në mësimdhënie; 

 

 

                                                           
82 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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18.10 Master Profesional në Mësimdhënie për CLAB në Lëndën e Gjuhë Angleze 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 95% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

arimetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit në të tre aspektet e programait të studimit (përmbatjen e 

leksionit, pedagogun e leksionit dhe mësimin në përgjithësi) vetëm 1% e studentëve i 

vlerësonin këto aspekte si të keq dhe shumë të keq, ndërsa 99% e studentëve i vlerësonin si 

shumë të mirë, të mirë, dhe mesatare.  Po kaq pozitive janë edhe rezultatet e përgjigjeve të 

studentëve në seksionin e dytë mbi qëndimet. Nën 4.9% e studentëve nuk janë dakort e aspak 

dakort me qëndrimet që vijojnë : “Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, 

“Pedagogu ishte i qartë” , “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, “Pedagogu 

është gjithnjë i përgatitur”, “ Pedagogu Iinkurajonte mendimin kritik”, “Pedagogu e bën 

lëndën interesante” Respektivisht: 4.3%, 3.6%, 4.8%, 4.9%, 4.4%, 4.8%, 4.1% e studentëve.   

Pavarësisht rezultateve pozitive të sipërpërmendura në nivel programi në disa prej lëndëve këto 

rezultate tejkalonin disa herë mesataren aritmetike.  

 Më konkretisht nëse në nivel programi mesatarja aritmetike për qëndrimin “ Mësimi 

ishte intersant” është 4.3%, në disa prej lëndëve të këtij programi ky rezultat shkonte 

deri në 11.7%. E njëjta situatë shfaqet dhe me qëndrimet “Qëllimi i mësimit u shpreh 

qartë” dhe Pedagogu Iinkurajonte mendimin kritik  ku në disa lëndë qëndrimi aspak 

dakord shkon deri në vlera 11.7%. Në disa prej lëndëve rezultatet sjam dakort dhe aspak 

dakord mbi qëndrimin“Pedagogu ishte i qartë” shkon deri në vlera 16.1%. Për 

qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur” në lëndë të caktuara ky rezultat shkon 

deri në 14.7% e studentëve të cilët nuk janë dakort dhe aspak dakort. Nga sa më sipër 

për të arritur rezultate pozitive në të gjitha lëndët e programit të studmit sugjerojmë që 

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 duke arritur kështu abjektivat e programit të studimit. 

 

 Në disa prej qëndrimeve ka nevojë për përmirësim. Duke marrë shkas nga rezultatet e  

përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

-  “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst” ku në nivel programi studimi 10.4% e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, madje në 3 prej lëndëve ky qëndrim shkonte 

nga 20% deri në 33%;    
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-  “Mësimi ishte i mërzitshmë” ku në nivel programi studimi 35.37% e studentëve 

ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin;  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 39.5% 

e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me qëndrimin, madje në disa lëndë 

të këtij programi vlerësimi ishte relativisht më i lartë, ai shkonte nga 45% deri në 

100% në një prej lëndëve ( ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 57% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me 

qëndrimin, ku në 6 nga 18 lëndë të programit kishte dhe vlerësime për të cilat 

rezultati shkonte mbi 60% deri në 100%( ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur); 

- Si dhe komenteve të studenëve: smë pëlqeu Libri ishte I paqartë; Ulja e volumit;  Më 

pak informacione të tepërta;  Informacione më të sakta dhe të kuptueshme. 

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; si dhe të përdorin aty ku shihet e nevojshme dhe e lejon programi i lëndës 

mjete të teknologjisë për ta bërë leksionin më interesant dhe përfshirës. 

Ndërmarrja e veprimtarive të tilla do ta bënte njëkohësisht mësimin interesant 

për studentët. 

 

 Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në 

komentet në pyetje e hapura në programin e studimit janë vlerësuar pozitivisht një sërë 

aspektesh të programit të studimit si: mënyrën e trajtimit të leksionit, kurrikula e 

përzgjedhur si dhe mënyra e komunikimit pedagog-student gjatë realizimit të leksionit. 

Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve83 mbi dy pyetjet e hapura:  

te shikojen komentet 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?   

 Gjithcka ishte shumë në rregull. Lëndë dhe mësimdhënie shumë e mirë.   

 Mësimi shprehet shumë qartë dhe të gjithë studentët janë të inkurajuar për të folur dhe 

për të marrë pjesë;   

 Mënyra e shpjegimit;  

 Më pëlqeu gjithcka;   

 Gjithcka më pëlqeu madje ka qëne lënda më e bukur që kam zhvilluar dhe me një 

profesor shuëm të vecantë. Jam shume e kënaqur pasi përvec njohurive të tekstit 

mësova shumë gjëra rreth qytetërimit Italian. Orët mësimore ishin të përkryera dhe të 

shpjeguara shuëm qartë. Ndihem e privilegjuar që ndoqa këtë kurs me një profesor kaq 

mbreslënës;   

 Jam plotësiht I kënaqur;   

                                                           
83 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Fakti që marrim shuëm informacion që na nevojiten dhe për zgjerimin e njohurive tona 

në botën e përditshme,   

 Mënyra e shpjegimit ishte rezultative;   

 Bashkëveprimi në klasë me pedagogen;   

 Mësuesi përkatës zhvillonte një orë mësimore interesante dhe zhvillonte mendimin 

kritik;   

 Njohuri shuëm të vlefshme që marrim dhe mendimet tona që përfshihen në mësim;   

 Nuk më pëlqeu vështirësia e mësimit;   

 E gjithë lënda përsa i përket në lidhje me degën;   

 Aktivizimi në klasë;   

 Njohuritë që morrëm si të menaxhojmë klasën studentët sit ë kuptojmë dhe ndihmojmë 

ata në vështirësitë që kanë dhe zhvillimin e mendimit të tyre me fazat e rritjes;   

 Më pëlqeu: mënyra si trajtoi temat pedgogia; smë pëlqeu: Libri ishte I paqartë;   

 Përfshirja e të gjithë studentëve në mësim;   

 Përmbajtja e lëndës dhe pedagogu e bën lëndën interesante;   

 Teksti ishte shumë interesant dhe mënyra e shpejgimit I qartë dhe interesant;   

 Pedagogia ishte shuëm e përgatitur dhe nxiste nxënësit të ishin më të përgatitur.   

 Informacioni që jepet është perfekt;   

 Të mësoja rreth pedagogjisë ishte interesante;   

 Më pëlqeu përmbatja e lëndës dhe mënyra e mësimdhënies së pedagoges;   

 Më pëlqeu fakti që japim mendimet tona sido qofshin ato dhe pedagogu na inkurajonte 

të mos bëhemi të varur vetëm nga libri port ë kemi mendimn tonë kritik;   

 Mësimi I gjërave të reja përsa I përket lëndës;   

 Praktikimi I italishtes;   

 Më pëlqeu cdo gjë në kulturën italiane;   

 Njohurii rreth bazzave kulturore të amerikës;   

 Përmirësimi I gjuhës angleze;  

 E gjithë tematika e mësimit;   

 Mësuesi është gjithmonë I përgatiur;  

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:   

 Më pak informacione të tepërta;  

 Ulja e volumit;   

 Më pak informacione të tepërta;   

 Informacione më të sakta dhe të kuptueshme;   

  

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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18.11 Master Profesional Shkenca Administrative 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 60% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

arimetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në 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 positive. Më specifikisht:  

- Përmbajtja e leksionit vlerësohej prej 100% e studentëve si shumë e mirë dhe e mirë.  

- Pedagogu i leksionit vlerësohej prej 99.2% e studentëve si shumë e mirë, e mirë dhe 

mesatare ku as 1 % e studentëve e velrësonin atë si të keqe apo shumë të keqe.  

- Po ashtu prej 99.5% e studentëve Mësimi në përgjithësi vlerësohej shumë e mirë, e 

mirë dhe mesatare.  

Po kaq pozitive janë edhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve në seksionin e dytë mbi 

qëndrimet. Nën 3.4% e studentëve nuk janë dakort e aspak dakort me qëndrimet që vijojnë : 

“Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, “Pedagogu ishte i qartë” , 

“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, 

“Pedagogu e bën lëndën interesante”, respektivisht: 1.8%, 2.6%, 2.4%, 3.4%, 3.1%, 1.75% e 

studentëve.   

 Megjithatë në disa prej qëndrimeve ka nevojë për përmirësim. Duke marrë shkas nga 

rezultatet e  përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 

49.2% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, madje në disa 

lëndë të këtij programi vlerësimi ishte relativisht më i lartë, ai shkonte nga 50% deri 

në 69% ( ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 63% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, 

ku në 6 nga 14 lëndë të programit kishte dhe vlerësime për të cilat rezultati shkonte 

mbi 63% deri në 81%( ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Mësimi ishte i mërzitshëm” ku në nivel programi studimi 37% e studentëve ishin 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, ku në lëndë të caktura ky vlerësim shkon 

deri më 54%; 

Sugjerojmë, të përdoren teknika të cilat lehtësojnë procesin e të kuptuarit tek studentët  

duke e kthyer mësimin njëkohësisht në më interesant për ta. Të rishikohet literatura aty ku 
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vlerësimet negative për lëndë të caktuara brenda programit të studimit kapin vlera 

relativisht të larta për qëndrimet e mësipërme. 

 

 Duke marrë shkas nga vlerësimi i studentëve ku 11.6% e studentëve në nivel programi 

studimi mendonin se “pedagogu nuk inkurajonte mendimin kritik” madje kishte 

lëndë që ky qëndrim arrinte deri 50% të studentëve (për më tepër referojuni tabelës 

bashkëlidhur) si dhe nga komentet e studentëve të cilët sugjerojnë: 

“Më tepër aktivizim”, “dialog në klasë”,  sugjerojmë, adaptimin e teknikave të 

mësimdhënies të orientura me studentin në qendër, ku si pedagogu ashtu edhe studentët 

të luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. Këto teknika do bejne që studentët 

tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, 

angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri -tjetrit. 

 Nisur nga rezultati se 9% 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” sugjerojmë, sidomos në lëndë të caktura ku ky qëndrim arrinte 

vlera ende më të larta për të rritur interesimin e studentëve duke e bërë  mësimin sa më 

pak të mërzitshëm të përfshihen gjatë orës së mësimit njohuri të cilat studentët nuk i 

kanë të përmendura në literaturën bazë apo atë ndihmëse. Organizimi i case study apo 

cdo forme tjetër e cila do të kërkonte angazhimin e studentëve gjatë orës së leksionit do 

të rriste ndjeshëm intersimin e studentëve dhe do të plotësonte ata me njohuri shtesë. 

 

  Sikurse mund të konstatohet në seksionin përkatës të analizës së të dhënave dhe në 

komentet në pyetje e hapura në programin e studimit janë vlerësuar pozitivisht një sërë 

aspektesh të programit të studimit si: cilësia e mësimdhënies gjatë realizimit të 

leksionit, dialogu bashkëpunues etj. Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të 

studentëve84 mbi dy pyetjet e hapura: 

 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?   

  

 Mësimi ishte interesant;  

 Shpjegimi nga ana e pedagoges;  

 Lëndë e bukur;   

 Të gjitha;   

 Është lëndë tërheqëse;   

 Lënda është goxha informatike;   

 Shumë e mirë;   

 Mësimdhënia;   

 Dhënia e mësimit;   

 Informacioni gjatë leksionit shumëi zgjeruar;   

                                                           
84 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Korrektësi;   

 Më pëlqeu shpjegimi nuk më përlqeu zhurma;   

 Zhvillimi I leksionit I arrirë;   

 Më shumë interesante dhe më 

e pëlqyer është pjesa e dialogut, pjesa më pak e pëlqyer shumë pak;   

 Mësimdhënia e shkëlqyer;   

 Dialogu bashkëpunues;   

 Bashkëbisedimi;   

 Shpjegimi nga ana e presoser ishte I shkëqyer;   

 Pedagogu e shpjegonte shumë mirë;   

 Bashkëpunimi;   

 Më pëlqeu shpejgimi nuk më pëlqeu zhurma në klasë;   

 Standard I lartë mësimdënies;   

 Më pëlqeu mënyra se si organizohej leksioni , kishte shumë debat në lidhje me cështje

t të ndryshme në brendësi të lëndëve , nuk kishte ndonjë gjë që smë pëlqeu;   

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:   

 Kushtet e mësimit;   

 Dialogu;   

 Cdo gjë e saktë;   

 Dialog në klasë;   

 Debate;   

 Qetësia në klasë;   

 Më tepër aktivizim të studentëve;   

 

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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18.12 Master Profesional në e Drejte Penale 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 58.8% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

aritmetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit 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 positive. Më specifikisht:  

- Përmbajtja e leksionit dhe Pedagogu i leksionit vlerësohej prej 98.9% e studentëve 

si shumë e mirë, e mirë apo mesatar dhe vetëm prej 1.1% vlerësohej si i keq apo shumë 

i keq.  

- Po ashtu prej 98.3% e studentëve Mësimi në përgjithësi vlerësohej shumë e mirë, e 

mirë, e mesatare dhe vetëm 1.7% e studentëve e vlerësonin si të keq apo shumë të keq.  

Këto rezultate pozitive janë indikatorë të cilat tregojën se ky program studimi i ka arritur 

objektivat e veta. 

Po kaq pozitive janë edhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve në seksionin e dytë mbi 

qëndrimet. Nën 3% e studentëve nuk janë dakort e aspak dakort me qëndrimet që vijojnë : 

“Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, “Pedagogu ishte i qartë”, 

“Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, “Pedagogu e bën lëndën interesante”,respektivisht: 

2.38%, 1.3%, 1.7%, 2.1%, 2.9%, e studentëve.   

 Megjithatë në disa prej qëndrimeve ka nevojë për përmirësim. Duke marrë shkas nga 

rezultatet e  përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 

41.5% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin;  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 51.8% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin, ku në 4 nga 14 lëndë të programit kishte dhe vlerësime për të cilat 

rezultati shkonte mbi 51.8% më specifikisht 62%, 64%, 63% dhe 69% (ju lutemi 

referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Mësimi ishte i mërzitshmë” ku në nivel programi studimi 32% e studentëve ishin 

totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, ku në 2 lëndë të këtij programi ky 

vlerësim shkon deri më 46%; 

Sugjerojmë, të përdoren teknika të cilat lehtësojnë procesin e të kuptuarit tek studentët  

duke e kthyer mësimin njëkohësisht në më interesant për ta. Të rishikohet literatura aty ku 
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vlerësimet negative për lëndë të caktuara brenda programit të studimit kapin vlera 

relativisht të larta për qëndrimet e mësipërme. 

 

 Duke marrë shkas nga vlerësimi i studentëve për qëndrimet “Pedagogu inkurajonte 

dialogun/diskutimin në klasë”, “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”  ku 

respektivisht 7.9% dhe 9.7% e studentëve në nivel programi studimi nuk ishin dakord 

me qëndrimet, madje kishte lëndë që këto qëndrime kapnin vlera përkatësish 17.8%, 

11.5%, 18.8% për qëndrimin e parë dhe 13.79%, 15.39%, 18.1% dhe 32.1% për 

qëndrimin e dytë (për më tepër referojuni tabelës bashkëlidhur) si dhe nga komentet e 

studentëve të cilët sugjerojnë: “Më shumë debat”, “Duhet më shumë pjesëmarrje në 

krijimin e debateve për të përvetësuar sa më mirë njohuritë rreth lëndëve dhe 

tematikave” sugjerojmë, adaptimin e teknikave të mësimdhënies të orientura me 

studentin në qendër, ku si pedagogu ashtu edhe studentët të luajnë një rol të caktuar në 

procesin e të mësuarit. Këto teknika do bejne që studentët tanë të jenë pjesëmarrës 

aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, angazhimit dhe ndarjes së 

njohurive mes njëri -tjetrit. 

 Nisur nga rezultati se 11.2% 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”, madje në disa lëndë brenda këtij programi ky 

vlerësim shkonte në vlera si 13.7%, 15.38%, 17.2%, 25% si dhe nga komentet e 

pyetjeve të hapura   të tilla si : “Zhvillimi i praktikave mësimorë më të shpeshta pasi 

është faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin tonë professional” apo “Më shumë 

gjyqe imitus”,  sugjerojmë se, për të rritur interesimin e studentëve duke e bërë mësimin 

sa më pak të mërzitshëm të përfshihen gjatë orës së mësimit njohuri të cilat studentët 

nuk i kanë të përmendura në literaturën bazë apo atë ndihmëse. Organizimi i case study 

apo cdo forme tjetër e cila do të kërkonte angazhimin e studentëve gjatë orës së leksionit 

do të rriste ndjeshëm intersimin e studentëve dhe do të plotësonte ata me njohuri shtesë. 

 

  Në bazë të pyetjeve të hapura studentët kanë vlerësuar pedagogët e tyre për cilësinë e 

mësimdhënies, lënda etj. Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve85 

mbi dy pyetjet e hapura: 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?   

 Më pëlqeu fakti që mund të aktivizohem në procesin mësimor dhe të jap mendimin     

tim;   

 Më pëlqeu praktika në gjykatë;  

 Mënyra e mësimdhënies dhe përcimit te leksioneve tek ne;   

 Më pëlqeu mënyra si organizohet leksioni;   

 Orae mësimit është interesante, pedagogu shpjegon shumë mirë por duhet të ketë më s

humë debate që ora e mësimit të bëhet sa më interesante;   

                                                           
85 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Më pëlqen leksioni;   

 Më pëlqeu mënyra si zhvillohet leksioni;   

 Mënyra e shpejgimit nga pedagogu nuk ishte I qartë;   

 Më pëlqen fakti që zgjerojmë njohuritë në lidhje me fushën që studiojmë;   

 Fakti që mund të marrë njohuri të reja;  

 Mësimi është interesant, pedagogu shpjegon shumë mirë por duhet të ketë më shumë 

gjallëri nga ana e studentëve;    

 Shpjegimi i leksionit me shembuj mjaft të qartë nga praktika;    

 Më pëlqen leksioni;   

 Mësimi zhvillohej në kushte shumë të mira. Profesor Ilir Mandro ishte i vetmi që na  

bënte mësimin me projector- ndërsa në lëndët e tjera ishte shumë monotone mësimi;   

 Praktika na ndihmoi në përgatijen tonë;   

 Mënyra se si zhvillohej praktika;   

 Analizimi I rasteve;   

 Më pëlqeu pjesëmarrja në seancat gjyqësore;   

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:   

 Zhvillimi I praktikave mësimorë më të shpeshta pasi është faktor shumë i rëndësishëm 

në zhvillimin tonë profesional;   

 Duhet të ketë më shumë angazhim nga ana e studentëve për ta bërë orën e mësimit sa 

më interesante;   

 Më shumë gjyqe imitus;   

 Më shumë materiale për mësim;   

 Më shumë debat;   

 Të ketë më shumë debat;   

 Sygjeroj që mënyra e shpjegimit të lëndës të jetë më e kuptueshme dhe më e saktë;   

 Zhvillimi I praktikave sa më të shpeshta;   

 Duhet më shumë pjesëmarrje në krijimin e debateve për të përvetësuar sa më 

mirë njohuritë rreth lëndëve dhe tematikave mësimore;   

 Më shumë materiale për mësim;   

 Të jenë pedagog më vlerësues;   

 Të bëhët në mënyrë që neta pëlqejmë mësimdhënien me projektorë apo nëpër trajnime 

të ndryshme;    

 Më tepër gjyqe similuese;   

 

  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organ

izimi 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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18.13 Master Shkencor Marrëdhënie Nderkombetare 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 47.4% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

aritmetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të studentëve 

për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e leksionit si dhe Mësimin 

në Përgjithësi janë shumë positive. Më specifikisht:  

- Përmbajtja e leksionit dhe Pedagogu i leksionit vlerësohej në nivel program studimi  

prej 100% e studentëve si shumë e mirë, e mirë apo mesatar. 

- Po ashtu prej 99% e studentëve Mësimi në përgjithësi vlerësohej shumë e mirë, e mirë, 

e mesatare dhe vetëm 1% e studentëve e vlerësonin si të keq.  

Këto rezultate pozitive janë indikatorë të cilat tregojën se ky program studimi i ka arritur 

tërësisht objektivat e veta. 

Mjaft pozitive shfaqen dhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve në seksionin e dytë mbi 

qëndrimet. Nën 3% e studentëve nuk janë dakort e aspak dakort me qëndrimet që vijojnë : 

“Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, “Pedagogu ishte i qartë”, 

“Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, Respektivisht: 2.9%, 2.2%, 2.9%, 1.55%, e studentëve.   

 Edhe pse në 4 prej qëndrimeve rezultatet në nivel programi studimi nuk janë shumë 

domethënëse, më specfikisht: 

- “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, ku në nivel programi studimi 

6.6 % e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, (një shifër kjo 

relativisht e ulët), rezultat ky që vjen prej vlerësimit aspak dakort prej studentëve në 7 

nga 13 lëndë të programit në vlera të tilla si 10%, 11.1%, 18.1%, (ju lutemi referojuni 

tabelës bashkëlidhur);  

-  “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, ku në nivel programi studimi 8.7 % e 

studentëve nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, rezultat ky që vjen prej 

vlerësimit aspak dakort prej studentëve në 7 nga 13 lëndë të programit në vlera të tilla 

si 10%, 11.11%, 18.1%, 27.27%, (ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”, ku në nivel programi studimi 7 % e studentëve nuk ishin dakort 

dhe aspak dakort me qëndrimin, rezultat ky që vjen prej vlerësimit aspak dakort prej 
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studentëve në 6 nga 13 lëndë të programit në vlera të tilla si 10%, 11.11%, 18.18%, 

25%, (ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Pedagogu e bën lëndën interesante”, ku në nivel programi studimi 5.2% e studentëve 

nuk ishin dakort dhe aspak dakort me qëndrimin, rezultat ky që vjen prej vlerësimit 

aspak dakort prej studentëve në 5 nga 13 lëndë të programit në vlera të tilla si 9.09%, 

11%, 11.11%, 18.18%, (ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

sugjerojmë që praktikat e ndjekura prej pedagogëve në lëndët në të cilat vlerësimi i 

studentëve është shumë pozitiv të shërbejnë si praktikë e mirë për lektorët e tjerë duke 

arritur kështu abjektivat e programit të studimit. 

 

 Në 3 prej qëndrimeve ka nevojë për përmirësim. Duke marrë shkas nga rezultatet e  

përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi 

39.8% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, kë në disa lëndë 

të këtij programi studimi qëndrimi për të njëjtat përgjigje shkonte në vlera të tilla si 

44.4%, 45.5%, 50%, 55.5%, (ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Në krahasim me leksionet e tjera, m’u desh të lexoja më shumë”, ku në nivel 

programi studimi 51.3% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin, ku në disa prej lëndëve të programit kishte dhe vlerësime për të cilat 

rezultati shkonte mbi 51.3% më specifikisht 63%, 72.3%, 77.7% dhe 81.1% (ju 

lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

- “Mësimi ishte i mërzitshmë”, ku në nivel programi studimi 21.1% e studentëve 

janë dakort dhe totalisht dakort me qëndrimin, përqindje kjo ndër më të ultat në të 

gjitha programet e studimit në nivel institucioni,  në 4 nga 13 lëndët e këtij programi 

ky qëndrim arrinte vlera të tilla si 25%, 33.3% e 45.4% (ju lutemi referojuni tabelës 

bashkëlidhur); 

Sugjerojmë, të përdoren teknika dhe instrumenta  të cilat lehtësojnë procesin e të kuptuarit 

tek studentët  duke e kthyer mësimin njëkohësisht në më interesant për ta. Të rishikohet 

literatura aty ku vlerësimet negative për lëndë të caktuara brenda programit të studimit 

kapin vlera relativisht të larta për qëndrimet e mësipërme. 

 

 Duke marrë shkas nga komentet e studentëve në pyetjet e hapura të cilët sugjerojnë: Të 

rritet pjesëmrrja në klasë, të ketë më tepër debat e diskutim në klasë; Të nxitet akoma 

më tepër diskutimi dhe debati rreth temave të caktuara mësimore;  Më shumë mundësi 

për të pasur raste nga praktika;  Puna në grup duhet të jetë synim i cdo pedagogu por jo 

që studentët të detyrohen të bëjnë detyra kursi,  Dialogu i kolegëve në 

klasë më pëlqeu ndërsa kundërshtimi nga ana e pedagout për mendimet e studentëve i 

panevojshmë sepse shkatëron të ardhmen, sugjerojmë, adaptimin e teknikave të 

mësimdhënies të orientura me studentin në qendër, ku si pedagogu ashtu edhe studentët 

të luajnë një rol të caktuar në procesin e të mësuarit. Këto teknika do bejne që studentët 

tanë të jenë pjesëmarrës aktivë dhe të ndërtojnë njohuri përmes bashkëveprimit, 
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angazhimit dhe ndarjes së njohurive mes njëri -tjetrit. Organizimi i case study apo cdo 

forme tjetër e cila do të kërkonte angazhimin e studentëve gjatë orës së leksionit do të 

rriste ndjeshëm intersimin e studentëve dhe do të plotësonte ata me njohuri shtesë. 

  Në bazë të pyetjeve të hapura studentët kanë vlerësuar arritjen e qëllimit të mësimit, 

qartësinë me të cilën pedagogët realizonin leksionin apo vlerësimin e lëndëve si 

interesante. Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve86 mbi dy pyetjet 

e hapura: 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?   

 Përmbledhja e qartë e informacionit të pedagogut me leksionin përkatës;   

 Qëllimi I mësimit u shpreh qartë, ishte shumë tërheqës. Nuk më pëlqeu pjesëmarrja e 

pakët e frekentimit nga studentët;   

 Më pëlqeu korrektësia dhe përgatitja e pedagogut;   

 Inkurajimi për të shrehur gjithsecili mendimin e vet;   

 Përmbajtja e mësimit ishte tepër interesante por edhe e vështirë;   

 Qëllimi I mësimit u shpreh qartë ishte tepër interesant;   

 Pedagogu është shumë i qartë;   

 Nuk mund të jap një velrësim për këtë lëndë pasi pedagogu ka ardhur shumë vonë, dh

e është e vështirë që me dy javë të japësh një vlerësim sado I mirfilltë qoftë ai;   

 Dialogu I kolegëve nëklasë më pëlqeu ndërsqa kundërshtimi nga ana e pedagout për 

mendimet e studentëve I panevojshmë sepse shkatërron të ardhmen;  

 Lënda ishte interesantë mësimi po ashtu   

 Më pëlqeu më shumë ciltërsia thjeshtësia dhe mënyra se si pedagogu transmetonte dij

en dhe nuk ka gjëra që smë pëlqejnë;   

 Më pëlqeu sensi I një interpretimi të mësimit nëpëmrjet debateve edhe diskutimeve;   

  Bashkëlidhja e interpretimit të mësimit nëpërmjet shpembujve konkret nga aktualiteti   

Sugjerime për përmirësimin e mësimit:   

 Të rritet pjesëmrrja në klasë, të ketë më tepër debt e diskutim në klasë;   

 Të nxitet akoma më tepër diskutimi dhe debati rreth temave të caktuara mësimore;   

 Më shumë mundësi për të pasur raste nga praktika;   

 Puna në grup duhet të jetë synim i cdo pedagogu por jo që studentët të detyrohen të    

bëjnë detyra kursi.   

 Të ketë frekuentim nga ana e studentëve në mënyrë që të rritet mendimi kritik;   

 Të rritet debati publik edhe diskutimi I mendimeve ideve në klasë;   

  Më pak informacione të tepërta;  

  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur         

organizimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo 

vetëm prej njësisë bazë por edhe më gjerë.   

 

                                                           
86 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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18.14 Master Profesional Mësuesi në Ciklin e Ulët me Profil Minor Parashkollor 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjëse 87.2% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të pyetësorit 

realizohet si një analizë e rezultateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares aritmetike në 

nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve në lëndë të 

ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të dukshme.   

 

Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të studentëve 

për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e leksionit si dhe Mësimin 

në Përgjithësi, janë shumë positive. Më specifikisht:  

- Përmbajtja e leksionit, vlerësohej në nivel programi studimi prej 97.8% e studentëve 

si shumë e mirë, e mirë apo mesatare. Vetëm në një lëndë të këtij programi vlerësimi 

për përmbajtjen e leksionit ishte shumë e keqe për 1.3% të studentëve. 

- Pedagogu i leksionit, vlerësohej në nivel programi studimi prej 98.8% e studentëve si 

shumë e mirë, e mirë apo mesatare. 

- Po ashtu prej 99% e studentëve Mësimi në përgjithësi vlerësohej shumë e mirë, e mirë, 

e mesatare dhe vetëm 1% e studentëve e vlerësonin si të keq.  

Përsa i përket analizimit të të dhënave mbi qëndrimet vihet re se në këtë program studimi 

përqindja e studentëve të cilët nuk janë dakord dhe aspak dakort në 5 nga 11 qëndrimet shkon 

deri në 8.5%. Më konkretisht: 

- Në lidhje me qëndrimin “Mësimi ishte Interesant” në nivel programi vetëm 8.5% e 

studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.  

- Në lidhje me qëndrimin “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” në nivel programi vetëm 

7.7 % e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.  

- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu ishte i qartë” në nivel programi vetëm 5.6% e 

studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.  

- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”në nivel programi vetëm 

7.2% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin.  

- Në lidhje me qëndrimin “Pedagogu e bën lëndën interesante” në nivel programi vetëm 

7.8% e studentëve nuk janë dakort dhe aspak dakort me qëndrimin. 

Këto rezultate nuk vlerësohen si mjaft shqetësuese por gjithësesi duhet të merren në 

konsideratë, për të mos u përkeqësuar më shumë në vazhdimësi. Departamenti si njësia bazë 

përgjegjëse për  programin e studimit duhet ti vlerësojë dhe të ndërmarë masat e nevojshme 

në mënyrë që në të ardhmen këto qëndrime të jenë edhe më pozitive.  

 Duke marrë shkas nga rezultatet e përgjigjeve të studentë ndaj dy qëndrimeve “Pedagogu 

inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 
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ku në nivel programi studimi respektivisht 9.7% dhe 10.8% e studentëve nuk ishin dakort 

dhe aspak dakort me qëndrimin në disa lëndë për të dy qëndrimet rezultati ishte edhe më i 

lartë: 14.7%, 16.3%, 20%, sugjerojmë pedagogët respektiv që gjatë procesit të 

mësimdhënies në auditor të vendosin në qendër studentët duke krijuar të gjithë mjedisin e 

e përshtatshëm për dikutime dhe dialog midis studentëve dhe pedagogut. Vendosja e 

studentit 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 në nivel programi studimi 

29.85% e studentëve janë totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin.  

Qëndrimet e mësipërme mbështeten plotësisht dhe në komentet ne dy pyetjet e hapura ku 

ndër të tjera përmendim: Për përmirësimin e orës së mësimit do të doja të përdoreshin 

metoda të reja si përdorimi i videoprojektorit, Përvec shpjegimit të pedagogut të përdoren 

edhe mjete demostruese për ta bërë sa më të kuptueshëm mësimin, 

Nuk më pëlqeu mënyra se si sillen ata me studentët qoftë edhe për  një pyetje të vogël ata 

të ofendojnë dhe të bëjnë objekt tallje për klasën (më tepër komente dhe sugjerime gjeni të 

listuara në fund të këtij raporti). 

 

 Referuar rezultateve të pyetësorit ndaj qëndrimeve :  

 

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë” ku në nivel programi studimi 

57.6% 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 60.76% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin;  

Sugjerojmë se është e nevojshme prej pedagogëve dhe strukturave përkatëse të adoptojnë  

teknika si dhe të përdorin disa intrumentave, të cilat do të lehtësonin procesin e mësimnxënies 

duke rishikuar dhe përshtatur literaturën aty ku shihet e nevojshme.  

 Marrë në konsideratë komentet e studentëve: “Nuk më pëlqen auditori pasi janë klasa të 

vogla dhe studentëtn nuk ndihen mire”, “Mjetet në klasë”, “Të vendosen kompjutera për 

një mësimdhënie efektive; “Auditor më I madh si dhe mjete të tjera didaktike”;  sugjerojmë 

angazhimin e të gjitha strukturave përgjegjëse në sigurimin e bazës materiale në funksion 

të mësimdhënies si dhe përmirësimin e kushteve në auditorë. 

 Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve të studentëve87 mbi dy pyetjet e hapura të cilat 

duhet të shërbejnë si bazë për përmirësime aty ky është e nevojshme:   

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?   

 Metodat e shpjegimit;   

 Saktësia dhe korrektësia e mësuesit në orën e mësimit;   

 Gjithcka;   

 Të gjitha më pëlqyen nuk kishte ndonjë gjë që smë pëlqeu;   

                                                           
87 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific. 
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 Ishte libër shumë I bukur, interesant;   

 Organizimi I teknikave, metodave më pëlqeu shumë. Nuk më pëlqeu informcioni i     

përsëritur;   

 Pedagogu nuk ishte shumë I qartë në shpjegimin e leksionit;   

 Komunikimi;   

 Leksioni Ishte interesant por me orare të zgjatura;   

 Më pëlqeu tema dhe shpjegimi;   

 Kishte elemenete shumë të panjohur, dhe më pëlqeu që arritëm të mësojmë dicka më  

shumë. Përmbajtja ishte pak e vështirë për tu mësuar;   

 Metodat interesante që përdor për shojegimin e mësimit;   

 Nga mësimi më pëlqeu fakti që pedagogu shpjegonte shumë mirë dhe cdo gjë ishte e 

qartë;   

 Pedagogu ishte I qartë dhe I përgatitur;   

 Në këtë lëndë më pëlqeu më shumë shpjegimi që realizonte mësuesi brenda në klasë, 

I cili ishte shumë interesant dhe tërheqës;   

 Mësimdhënia është në standardet e duhura. Pedagogët janë të përgatitur dhe në klasë 

nxitet të menduarit kritik;   

 Lëndë e bukur, pedagogu flet me zë shumë të ulët që nuk dëgojhej cfarë flet për         

mësimin;   

 Shpjegimi që bën pedagogu pasi shpjegon qartë dhe kuptueshëm… nuk më pëlqen     

auditori pasi janë klasa të vogla dhe studentëtn nuk ndihen mirë;   

 Vështirësia që lënda ka dhe ngarkesa e tepërt;   

 Mësimi më pëlqeu pedagogu e shpjegon perfekt.. nuk më pëlqeu zhurma që bëhej;   

 Është gjihtmonë e lehtë të bëhesh pjesë e lëndës,duke dëgjuar, 

duke folur dhe bashkëbiseduar ,e ,ësuesin dhe studentët e tjerë;   

 Më pëlqeu pjesëmarrja e nxënsve në mësim;  

 Përfshirja e një numri të madh studenësh gjatë orës mësimore;   

 Nga mësimi më pëlqeu më shumë shpjegimi që bëntë mësuesi në klasë si dhe pjesëma

rrja aktive në cdo orë;   

 Më shumë nga mësimi më pëlqeu përmbajtja e tekstit pedagogu ishte I saktë në shpjeg

imin e tij… nuk më pëlqeu mënyra se si sillen ata me studentët qoftë edhe për  një pye

tje të vogël ata të ofendojnë dhe të bëjnë object tallllje për klasën;   

 Më plq interesi që kanë student për leksione e seminarë, pedagogu duhet të jetë më kë

rkues ndaj studentit;   

 Gjithmonë ora e mësimti ka qenë shumë e mirë, pedagogu ëshë ai që e bën më interes

ante dhe sjell interes tek ne;   

 Mungesa e metodologjissë së mësimdhënies, është lëndë që kërkon përkthim dhe nga 

presori nuk bëhej. Pedagogu ishte I përgatitur në njohurinë e lëndës;   

 Më pëlqeu niveli I lëndës dhe nuk më pëlqeu ngarkesa e tepërt në ushtrime;   

 Pedagogu shpjegon shumë mirë smë pëlqeu zhurma që u bë në klasë;   

 Mësuam dicka të re që nuk e dinim më parë.  

 Ndërthurja e mësimit me njohuritë e fituara;   

 Informcioni dhe detajet e reja;    

 

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Mjetet në klasë;   
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 Të ketë më shumë ndërveprim me nxënësit për informacion;   

 Teknologjia bashkëkohore do ta bëntë më interesant;   

 Të bëhet më kokret;   

 Të kishte praktikë;   

 Të jetë lënda më e zgjeruar;   

 Mësimi me orar të shkurtuar, tre here në javë;   

 Nuk më pëlqyen leksionet fjali të gjata, gabime;   

 Leksione më të kontrolluara;   

 Thjeshtimi I lëndës;   

 Përdorimi I teknologjisë bashkëkohore do ta bënte ,ë interesant mësimin;   

 Të ndahet ora e mësimit, jot ë gjtha në një ditë;   

 Orare më të përshtatshme;   

 Më tepër në formën e debatit;   

 Pedagogu nuk e bën lëndën interesante vetëm shpjegon pa diskutuar në klasë dhe pa n

xitur pjesëmarrjen në orën e mësimit;   

 Të ketë sa më shumë aktivizim në orën e mësimit nga ana e studentëve;   

 Për përmirësim e orës së mësimit do të doja të përdoreshin metoda të reja si përdorimi 

i videoprojektorit;  

 Pedagogu të ngrejë zërin kur shpjegon mësimin;   

 Përvec shpjegimit të pedagogut të përdoren edhe mjete demostruese për ta bërë sa më 

të kuptueshëm mësimin ;   

 Të ketë më shumë praktikë;   

 Pjesëmarrja e studentëve në diskutime; bashkëveprimet pedagog…student…zhvillimi 

I seminareve;   

 Mësimet duhet të shpjegohen sa më shkurt, saktë dhe të mësohen gjërat bazë dhe krye

sore për tu mbajtur mend;   

 Pedagogu duhet të jetë më I rreptë që të aktivizohet një orë mësimi më e mirë;   

 Më shumë orë me objekte konkrete. Orë e hapur për punët me projekt dhe demostrimi 

I tyre në klasa;  

 Sa më shumë ide;   

 Të ndahen orët e mësimit;   

 Mësimi I ndarë në dy ditë;   

 Të zhvillohet mësimi në formën e diskutimit;   

 Sugjeroj përmirësimin human të pedagogëve, janë plotësiht të paedukuar dhe aspka   

njerëzor.. sillen me studentët sikur të kishin përpara kafshë dhe jo njerëz…. nuk të      

japin mundësinë të sqarohesh dhe vetëm të tallin;   

 Për përmirësimin e mësimit do të doja metoda të reja në orën e anglishtes të përdoret 

videoprojektori pasi për orën e anglishtes na nevojitet shumë;   

 Më shumë diskutime për tema aktuale, në lidhje  me shkollat kudo në botë;   

 Të vendosen kompjutera për një mësimdhënie efektive;   

 Auditor më I madh si dhe mjete të tjera didaktike;   

 Duhet të shpejgohet sa më shkurtë, qartë dhe gjërat bazë që duhen mbajtur mend;   

 Më pak ngarkesë për studentët;   

 Përmbajtja e mësimit të jetë më e qartë;   

 Më shumë praktikë;   

 Më shumë mësim;   
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 Ka shumë volum si libër;   

  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organ

izimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm     

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.15 Master Shkencor në Edukim 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 95% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 
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studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultatateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

aritmetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të studentëve 

për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e leksionit si dhe Mësimin 

në Përgjithësi janë shumë positive. Më specifikisht:  

- Përmbajtja e leksionit dhe Pedagogu i leksionit vlerësohej në nivel programi studimi  

prej 98.9% e studentëve si shumë e mirë, e mirë apo mesatar. 

- Po ashtu prej 100% e studentëve Mësimi në përgjithësi vlerësohej shumë e mirë dhe 

e mirë. 

Këto rezultate tepër pozitive janë indikatorë të cilat tregojën se ky program studimi i ka arritur 

tërësisht objektivat e veta. 

Mjaft pozitive shfaqen dhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve në seksionin e dytë mbi 

qëndrimet. Nën 2.5% e studentëve nuk janë dakort e aspak dakort me qëndrimet që vijojnë : 

“Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, “Pedagogu ishte i qartë”, 

“Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, “Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, 

“Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, ‘Pedagogu e bën lëndën interesante”,  respektivisht: 

1.1%, 2.2%, 1.1%, 1.1%, 1.1%, 1.2%, 2.5%, e studentëve.  

 

 Pavarësisht qëndrimeve mjaft pozitive, në 2 prej tyre ka nevojë për përmirësim. Duke 

marrë shkas nga rezultatet e  përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi 

44.1% 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 50% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin, 

ku në disa prej lëndëve të programit kishte dhe vlerësime për të cilat rezultati 

shkonte deri në 61%, (ju lutemi referojuni tabelës bashkëlidhur);  

Sugjerojmë, të përdoren teknika dhe instrumenta  të cilat lehtësojnë procesin e të kuptuarit 

tek studentët  duke e kthyer mësimin njëkohësisht në më interesant për ta. Përdorimi  i 

insturmentave do të ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në përmirësimin e 

rezultateve të përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit: “Mësimi ishte i mërzitshëm” ku 

në nivel programi studimi vetëm 16.6% e studentëve janë totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin, duke rregjistruar një rezultat mjaft pozitim, në krahasim me programet e tjerë. 
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 Nisur nga rezultati se 8% 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”, madje në 2 nga 7 lëndë brenda këtij programi ky vlerësim 

shkonte në 15.38%,  sugjerojmë se, për të rritur interesimin e studentëve duke e bërë 

mësimin sa më pak të mërzitshëm të përfshihen gjatë orës së mësimit njohuri të cilat 

studentët nuk i kanë të përmendura në literaturën bazë apo atë ndihmëse. Organizimi 

i cdo forme mësimdhënieje e cila do të kërkonte angazhimin e studentëve gjatë orës së 

leksionit do të rriste ndjeshëm intersimin e studentëve dhe do të plotësonte ata me 

njohuri shtesë. 

 Në bazë të pyetjeve të hapura studentët kanë vlerësuar mjaft pozitivisht përgatitjen e 

pedagogëve, përmjajtjen e lëndës, si dhe literaturën e lëndëve. Në vijim po pasqyrojmë 

disa prej komenteve të studentëve88 mbi dy pyetjet e hapura: 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?   

 Shpjegimi ishte shumë I mirë;   

 Ora e mësimit shumë e këndshme;   

 Përmbajtja e lëndës;   

 Përgatitja e shkëlqyer e pedagoges Entela Avdulaj nuk linte vend për të mos na pëlyer 

mësimi apo për mos ta këptuar përmbajtjen e tij. Cdo orë leksioni ka kaluar me tema  t

ë shpjeguara qartë dhe të kuptuara shumë mirë;   

 Më ëplqen mënra si shpjegon pedagogu, por informaciet në libër shpesh janë informa

cione të mërzitshme që duken të panevojshme;   

 Përmbajtja e temave;   

 Pedagogët shumë të mirë mësimi shumë interesant. Temat e trajtuara shumë bukur, sj

ell me shembuj praktik. Nxitje e mendimit kritik në cdo orë mësimi.   

 Njohuritë që përftova, metodat e mësimdhënies;   

 Pedagoia shumë e përgatiur, cdo herë me shembujpraktik nxiste mendimin kritik te    

studentët;   

 Literature, mësimdhënia, njohuritë që përfitova;   

 Temat mësimorë, mësimdhënia 

 

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organ

izimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm     

prej njësisë bazë por edhe më gjerë.   

  

  

 

  

18.16 Master Shkencor në Pedagogjinë e Specializuar Sociale 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 82.3% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

                                                           
88 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

aritmetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të studentëve 

për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e leksionit si dhe Mësimin 

në Përgjithësi janë shumë positive. Më specifikisht:  

- Përmbajtja e leksionit dhe Pedagogu i leksionit vlerësohej në nivel programi studimi  

prej 98.1% dhe 98.7% e studentëve si shumë e mirë, e mirë apo mesatar. 

- Po ashtu prej 99.3% e studentëve Mësimi në përgjithësi vlerësohej shumë i mirë, i 

mirë dhe mesatar. 

 Mjaft pozitive shfaqen dhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve në seksionin e dytë 

mbi 8 nga 11 qëndrime. Nën 4.6% e studentëve nuk janë dakort e aspak dakort me 

qëndrimet që vijojnë : “Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, 

“Pedagogu ishte i qartë”, “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, 

“Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, 

“Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira 

në tekst”, “Pedagogu e bën lëndën interesante”,  respektivisht: 2.7%, 4.1%, 1.6%, 

2.1%, 1.6%, 2.9%, 4.6%, 2.3, e studentëve.  

 Vlen të përmendet se në 2 prej lëndëve të këtij programi studimi mbi qëndrimin 

“Qëllimi i mësimit u shpreh qartë” 14.8% e studentëve nuk ishin dakort dhe aspak 

dakort si dhe në 3 prej lëndëve mbi qëndrimin “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme 

për plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”, rezultati dyfishohej në 

krahasim me rezultatin në nivel programi, sugjerojmë që praktikat e ndjekura prej 

pedagogëve në lëndët në të cilat vlerësimi i studentëve është shumë pozitiv të shpërbejnë 

si praktikë e mirë për lektorët e tjerë duke arritur kështu tërrësisht objektivat e 

programit të studimit. 

 Pavarësisht qëndrimeve mjaft pozitive, në 2 prej tyre ka nevojë për përmirësim. Duke 

marrë shkas nga rezultatet e  përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi 

49.7% 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 58.7% e studentëve ishin totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin,  

- Si dhe mbështetur në disa prej sugjerimeve të studentëve të dhëna në pyetjet e 

hapura si: “Të kishte raste më konkrete p.sh të shkonim nëpër institucion ku 

realizoheshin orë mësimore me adult; Leksionet mund të realizoheshin, 

formuloheshin ndryshe. Shpjegimi ka vend për përmirësim”, 
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“Në leksione të përdorej kurrikula e re”, sugjerojmë, të përdoren teknika dhe 

instrumenta  të cilat lehtësojnë procesin e të kuptuarit tek studentët  duke e kthyer 

mësimin njëkohësisht në më interesant për ta. Përdorimi  i insturmentave do të 

ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në përmirësimin e rezultateve të 

përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimit “Mësimi ishte i mërzitshëm” ku në nivel 

programi studimi 29.3% e studentëve janë totalisht dakort dhe dakort me qëndrimin. 

 Në bazë të sugjerimeve të studentëve në pyetjet e hapura mbi “më shumë 

praktikë”;“Të kemi edhe leksion edhe praktik”;“Të kishte raste më konkrete p.sh të s

hkonim nëpër institucion ku realizoheshin orë mësimore me adult”, sugjerojmë 

rishikimin e sylabuseve të lëndëve dhe integrimin e praktikave mësimore aty ku është 

e mundur në varësi të specifikave të lëndëve.  

 Në bazë të pyetjeve të hapura studentët kanë vlerësuar mjaft pozitivisht përgatitjen e 

pedagogëve, përmjajtjen e lëndës, dialogun student-pedagog. Në vijim po pasqyrojmë 

disa prej komenteve të studentëve89 mbi dy pyetjet e hapura për tu mbështetur në 

funksion të përmirësimit më tej të këtij programi studimi: 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?   

 Metoda e mësimdhënies;   

 Më pëlqyen informacionet e reja që morrëm në këto lëndë duke përfshirë njohjen e dis

a crregullimeve si dhe terapive ;   

 Më pëlqeu fakti që edhe ne ishim të përfshirë në diskutim rreth cështjeve të trajtuara  

në leksione;   

 Mësimi ishte interesant;   

 Përmbajtja e leksionit;   

 Njohuritë për shqisat ishin shumë të vlefshme;   

 Më pëlqen mënyra se si pedagogu e bën lëndën më të lehtë duke sjell sa më shumë      

informacione të kuptueshme për temat të panjohura më parë;   

 Më pëlqen mënyra se sin a u përcol informacioni;   

 Mësimi ishte interesant dhe lëndët janë totalisht të kuptueshme;   

 Nga mësimi më pëlqeu aftësia e pedagoges për të përfshirë të gjithë studentët në orën 

e mësimit;   

 Shpjegimi dhe korrektësi;   

 Kishte ngarkesë si lëndë por pedagou I thjeshtësoi gjërat;   

 Pedagogu ishte shumë I përgatitur, por lënda ishte pak e vështirë megjithatë ai u përpo

q shumë të na e thjeshtonte që në ta kuptonim;   

 Më pëlqeu mënyra e mësimdhënies një lëndë pak e njohur nga ana jonë u bë edhe më 

interesante dhe inkurajuese nga pedagogu duke na motivuar shumë pjesëmarrja në më

simm sihte shumë e vlefshme;   

 Shpjegimi dhe korrektësia;   

 Mënyra e organizimit të mëimit. Cdo gjë ishte ok;   

 Më pëlqeu lënda shumë interesante dhe komunikimi ndërmjet njëri tjetrit , bisedat që 

nxiteshin në orën e mësimit;   

 Prezantimi dhe përgatitja;   

                                                           
89 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Është korrekte dhe shumë e qartë, krijon klimë positive në klasë;   

 Studimet e rastit;   

 Mënyra e dhënies së informacionit dhe nxitja e bashkëbisedimit;   

 Mënra e organizimit të mësimit; transmetimi I njohuriev për studentët e bën këtë lënd

ë shumë të dahur për ne, njëkoësisht edhe kaq të vlefshme;   

 Sindromën dhe metodën e ndërhyrjes;   

 Integrimi I teorive me raste praktike;   

 Cdo gjë ishte shumë e mirë. Pedagogia u përgjgiejt pyetjeve që studentët drejtojnë. Lë

nda shuëm e nevojshme për profesionin emësuesit të specializuar;   

 Informacioent e reja që morrem;   

 Nuk ksihte asnjë interesante në mësim. Pedagogia nuk shpjegon, bashkëbisedon , por 

vetëm lexon nga kompjuteri. Kur I bën pyetje, përgjigjet që ju nuk jeni nxënës tjua sh

pjegoj/ mësoj unë. Ju jeni student, lexoni vet. Madje shpesh nuk është prezente për ne 

në mësim, duke mos konfirmuar mospjesëmarrjen;   

 Mënyra e gjithpërfshirjes;   

 Përvec orarit gjithë të tjerat shkojnë mirë;   

 Leksionet që flisnin pëër të nxënin e adults;   

 Oraret mësimorë;   

 Mënyra e formulimit të leksioneve është vetëm me pika. Kjo e bën shumë të vëshirë 

mësimin. Pedagogia e seminarit shumë e mirë;   

 Shpjegimi I qartë dhe I vlefshëm për më tej;  

 Gjatë raktikës mësuam më shumë gjëra në lidhje me profesionin dhe ishin shumë të vl

efshmepër ne.   

 Kishte dhe teori dhe praktikë. Ishte lëndë pjesë plotësuese sepse na nevojitet praktika.   

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:   

 Mjetet e punës;   

 Më shumë praktikë;   

 Thjesht praktikë më shumë;   

 Të prekim nga afër cdo rast;   

 Praktika më shumë;   

 Në leksione të përdorej kurrikula e re;   

 Të kemi edhe leksion edhe praktik;   

 I pa vlefshëm;   

 Të kishte raste më konkrete p.sh të shkonim nëpër institucion ku realizoheshin orë më

simore me adult;   

 Leksionet mund të realizoheshin, formuloheshin ndryshe. Shpjegimi ka vend për përm

irësim. Orët e seminarit ( diskutimet, mendjet, komentet) ishin të këndshme;   

  

  

Rekomandimet e mësipërme nuk janë gjithpërfshirëse pasi sikurse është përmendur organ

izimi i disa prej lëndëve mund të shërbejnë si referim i praktikave më të mira jo vetëm pre

j njësisë bazë por edhe më gjerë.   
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18.17 Master Shkencor ne Mesimdhenie Gjuhe Shqipe dhe Letersi 

Për vitin akademik 2018-2019 në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

mësimdhënies kanë marrë pjesë 90.2% e studentëve të cilët kanë frekuentuar programin e 

studimit qoftë dhe në një lëndë të vetme, duke i bërë rezultatet e pyetësorit domëthënëse për 

vlerësimin e programit. Në këtë pjesë të raportit përpos rekomandimeve të cilat janë të 

mbështetura kryesisht në komentet dhe sugjerimet e studentëve në pyetjet e hapura të 

pyetësorit, realizohet si një analizë e rezultateve për cdo pyetje duke ju referuar mesatares 

aritmetike në nivel programi studimi edhe një analizë krahsuese midis përgjigjeve të studentëve 

në lëndë të ndryshme brenda të njëjtës pyetje duke evidentuar ato pyetje ku ka ndryshime të 

dukshme.   

Në seksionin e parë të pyetësorit vlen për tu theksuar se rezultatet e përgjigjeve të studentëve 

për tre aspekte të programit: Përmbajtjen e Leksionit; Pedagogun e leksionit si dhe Mësimin 

në Përgjithësi janë shumë positive. Më specifikisht:  

- Përmbajtja e leksionit, Pedagogu i leksionit si dhe Mësimi në përgjithësi vlerësohej 

në nivel programi studimi  prej 99.2%, 99.4% e 99.5% studentëve si shumë e mirë, e 

mirë apo mesatar. 

 Mjaft pozitive shfaqen dhe rezultatet e përgjigjeve të studentëve në seksionin e dytë në 

7 nga 11 qëndrimet. Nën 5.2% e studentëve nuk janë dakort e aspak dakort me 

qëndrimet që vijojnë: “Mësimi ishte Interesant”, “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, 

“Pedagogu ishte i qartë”, “Pedagogu inkurajonte dialogun/diskutimin në klasë”, 

“Pedagogu është gjithnjë i përgatitur”, “Pjesëmarrja në mësim ishte e vlefshme për 

plotësimin e dijes me njohuri të papërfshira në tekst”, “Pedagogu e bën lëndën 

interesante”,  respektivisht: 1.44%, 0.6%, 1.1%, 4.5%, 1.5%, 5.2%, 1.5%, e studentëve.  

 Vlen të përmendet se edhe pse në nivel programi studimi 7.4% e studentëve nuk ishin 

dakort dhe aspak dakort me qëndrimin “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik”, në 

lëndë të caktura ky rezultat e kalonte dhe dyfishin e vlerësimit në nivel programi, në 

vlera të tilla si 14.9%, 17.7%, 18%, Sugjerojmë që praktikat e ndjekura prej 

pedagogëve në lëndët në të cilat vlerësimi i studentëve është shumë pozitiv të shpërbejnë 

si praktikë e mirë për lektorët e tjerë duke arritur kështu tërrësisht objektivat e 

programit të studimit. Sugjerojmë gjithashtu që pedagogët respektiv gjatë procesit të 

mësimshënies në auditor të vendosin në qendër studentët duke krijuar të gjithë mjedisin 

e përshtatshëm për dikutime dhe dialog midis studentëve dhe pedagogut. 

  Vendosja e studentit 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 në nivel programi studimi 35.1% e studentëve janë totalisht dakort dhe dakort me 

qëndrimin. Sugjerimi i mësipërm mbështeten plotësisht dhe në komentet në dy pyetjet 

e hapura ku ndër të tjera përmendim: “Të ketë më shumë dialog në klasë, pra edhe 

studentët të jenë aktiv gjatë mësimit dhe jo vetëm të dëgjojnë në mënyrë passive”, 

“Dialogu pedagog student të jetë më i madh, kjo e bën më interesante orën e mësimit 

dhe studentët janë më aktiv”, “Pedagogu duhet më shumë komunikim me nxënësin” 

“Bashkëpunimi më i madh mes studentëve dhe pedagogut do e bëntë më interesant 

mësimin”. Më tepër komente dhe sugjerime gjeni të listuara në fund të këtij raporti. 
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 Pavarësisht qëndrimeve mjaft pozitive, në 2 prej tyre ka nevojë për përmirësim. Duke 

marrë shkas nga rezultatet e  përgjigjeve të studentëve ndaj qëndrimeve:  

- “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”, ku në nivel programi studimi 

54.6% 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 64% e studentëve ishin Totalisht Dakort dhe Dakort me 

qëndrimin,  

Si dhe mbështetur në disa prej sugjerimeve të studentëve të dhëna në pyetjet e hapura 

si: “Të përdoren metodat me prodhuese edhe që aktivizojnë më tepër studentet”, “Do 

të ishin shumë mirë dhe ekspedita për zhvillimin më të plotë të njohurive”, “Ndarja e 

klasës në seminare”, “Përmirësimi i qartësisë së leksioneve”, “Të përdoren metodat me 

prodhuese edhe që aktivizojnë më tepër studentet”, sugjerojmë, të përdoren teknika dhe 

instrumenta  të cilat lehtësojnë procesin e të kuptuarit tek studentët duke e kthyer 

mësimin njëkohësisht në më interesant për ta.  

 Në bazë të sugjerimeve të studentëve në dy pyetjet e hapura në lidhje me kushtet fizike 

të auditorëve apo bazës materiale në funksion të mësimdhënies si laboratorë informatike 

apo videoprojketor, sugjerojmë marrjen e masave prej strukturave përkatëse për 

përmirësimin e tyre. 

 Në bazë të pyetjeve të hapura studentët kanë vlerësuar mjaft pozitivisht përgatitjen e 

pedagogëve si dhe përmjajtjen e lëndës. Në vijim po pasqyrojmë disa prej komenteve 

të studentëve90 mbi dy pyetjet e hapura për tu mbështetur në fuksion të përmirësimit 

më tej të këtij programi studimi: 

 Cfarë ju pëlqeu më shume dhe cfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?  

 Gjithcka ishte shumë në rregull. Lëndë dhe mësimdhënie shumë e mirë.  

 Më pëlqeu se si zhvillohej mësimi;  

 Më pëlqeu shumë mësimi dhe mënyra se si shpjegon pedagogu;  

 Mënyra e përcjelljes së informacionit nga pedagogu dhe zhvillimi i mendimit të lirë në 

klasë nga ana e tij;  

 mësimi i rregullt , përgatija e pedagogut;  

 Më pëlqeu aktivizimi në klasë edhe ushtrimet që na përforconin më shumë njohuritë;  

 Ishte shumë i organizuar;  

 Mësimi ishte shumë I qartë dhe I kuptueshëm;  

 Trajtimi I cështjeve dhe njohurive që nuk janë të përfshira në tekst, informaicione shtesë 

dhe që janë të vlefshme për formimin tonë;  

 Të gjtha leksionet ishin shumë mirë të zbërthyera dhe të organizuara përsa i përket dhe 

lëndët antropologji e kulturës;  

 Mënyra si jepet mësimi në klasë, i qartë dhe i kuptueshëm; performance e shkëlqyer e 

pedagogut;  

                                                           
90 Për më tepë mund tju referoheni pyetësorëve specific.  
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 Lënda interesante por pedagogu jo shumë i rregullt me oraret dhe ditët e zhvillimit të 

lëndës;  

 Më pëlqeu shumë antropologjia si lëndë se merret me studimine gjuhës sipas 

studimieve antropologjike dhe ka shumë informacione që na duhen si burim;  

 Impenjimi maksimal i pedagogut serioziteti në punë, nuk kam dicka që nuk më pëlqeu;  

 Gjthë cikli i leksioneve; 

 Më pëlqen mënyra se si shpjegon pedagoia, e bën mësimin interesant dhe të lehtë; 

 Mënyra se si përcillet informacioni në klasë dhe diskutimi I hapur me sudentët nga ana 

e pedagogut, duke zhvilluar kështu mendimin elirë;  

 Që pedagoia na jepte informacione shtesë përvecse atyre të librit;  

 Mësimi ishte I organizuar shumë mirë;  

 Mënyra e përcjelljes së informacionit nga pedagogia dhe zhvillimi I mendimit të lirë në 

auditore;  

 Më pëlqeu nga mësimi ushtrimet dhe diskutimet që nxiste pedagogia;  

 Pedagoia është e përgatitur dhe e zhvilloi shumë mirë mësimin;  

 Metodat e pedagoges për ta përcjellë informacionin tek studentet dhe diskutimi I lirë në 

klasë me studentët;  

 Organizimi I orës së mësimit;  

 Ishte interesante dhe e pëlqyeshmë ndarja në grupe dhe bashkëpunimi I studentëve me 

njëri tjeterit, mbizotëronte pozitiviteti që në filim të mësimit;  

 Më pëlqeu që pedagoia xiste të gjithë nxënësit dhe kishte shumë informacione të 

rëndësishme;  

 Më pëlqen shpejgimi, nuk më pëlqen zhurma që krijojnë studentët; 

 Më shumë më pëlqen pedagogu që këtë lëndë e bënë të thjeshtë me njohuritë e saj. Më 

shumë nuk më pëlqen klasa jo e duhur për këtë lëndë…. 

   Informacionet shtesë që trajton pedagogu jshtë tekstit të cilat janë të vlefshem për 

formimin tonë;  

 Më pëlqeu gjithcka leksionet, programet mënyra se si organizonte orën e mësimit dhe 

nga ana teorike dhe nga ana praktike;  

 Njësimi I pedaogut me studentët më pëlqen shumë;  

 Mënyra e organizimit të shpjegimit nuk më pëlqeu fakti I mungesës së një salle 

informatike nga ana e universitetit;  

 Më pëlqeu shpjegimi i mësimit nga pedagogu nuk më pëlqeu mungesa e laboratorëve 

të informatikës;  

 Nga mësimi më pëlqeu por edhe mësova se si të punoja me kompjuter me anë të 

programit scp konkordanc, më pëlqeu se si mund të bënim analizën e teksteve me anën 

e kompjuterave;  

 Përkushtimi dhe përpjekja e pedagoges për të punuar me ne. Asnjë vërejtje në punën e 

saj. Mësimi duhet të zhvillohej në salla kompjuterike të përshtatshme për këtë lëndë;  

 Mësojmë më shumë përdorimin e kompjuterit;  
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 Më pëlqen njohuritë e reja që marrim dhe nuk më pëlqen asgjë e tepërt edhe e 

parëndësishme;  

 Më pëlqyen tematikat dhe ndërveprimi I tyre me kompjuterin;  

 Teoria e semantikës;  

 Komunikimi;  

 Praktika profesionale më ndihomi të aftësohem më shumë rreth profesionit;  

 Mësimi realizohet qartë dhe bukur nga profesori i lëndës. Gjithcka shpjegohet në 

mënyrë të qartë;  

 Më pëlqeu që pati përpjekje për ti shtyrë studentët drejt mendimit kritik;  

 Orari I mësimit;  

 Më pëlqeu marrja e njohurive të reja dhe trajtimi I tyre si në teori dhe në ushtrime;  

 Informaciont e reja që morën për lëndën;  

 Se pedagogu ishte I qartë dhe e bënte lëndën interesante;  

 Më pëlqyen të gjitha leksionet I përmbaheshin lëndës dhe qëllimi I tij sic ishte analizë 

teksti;  

 Në lidhje jam shumë I kënaqur se në këtë semestër bashkëme profesoren arritëm të 

zhvillojmë shumë analiza të teksteve të shumta, ku ne pam vlerat e shumta që kishin 

fjalë pam poesi e proza pjesët e tyre për ti studjuar;  

 Lënda e vlefshme dhe tepër interesante, pedagogia jo shumë korrekte me orarin;  

 Më pëlqeu më shumë diskutimi i lirë dhe i hapur me pedagogun për cfarëdolloj teme 

mësimore;  

 Përgatitja shkencore;  

 Më pëlqeu shumë ajo se cfarë mësova nga kjo lëndë pasi ishte një formë e mirë edhe 

për tu praktikuar për profesionin tim në të ardhmen si mësuese;  

 Vlerësimi dhe korrektësia e pedagogëve; 

  Ishte shumë I ngarkuar me kuptime abstrakte dhe pak të vështira;  

 Tema e punës në grup;  

 Më pëlqen mënyra se si pedagogi ndërthurte procesin mësimor me zhvillimin e 

diskutimeve dhe debateve në klasë. Orët ishinshumë produktive; 

 Mësimi ishte shumë interesant, pedagogu na jepte njohuri shtesë;  

 Ajo që më pëlqeu më shumë në këtë lëndë është zhvillimi I diskutimeve të lira midis 

studentëve dhe pedagogut, gjithmonë në përputhje me tematikën mësimorë, dhe në 

përmbushje të një ore sa më produktive mësimore;   

 Sugjerime për përmirësimin e mësimit:  

 Të zhvillohen më shumë seminare;  

 Ndarja në seminare;  

 Të bëhen më shumë seminare;  

 Të ketë më shumë dialog në klasë, pra edhe studemtët të jenë asktiv gjatë mësimit dhe 

jo vetëm të dëgjojnë në mënyrë pasive;  

 Nuk jam dakort me mënyrën e mësimit; 
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 Sa më shuëm orë mësimore;  

 Të rritet niveli I mësimdhënies;  

 Do të ishin shumë mirë dhe ekspedita për zhvillimin më të plotë të njohurive;  

 Për pedagogun asnjë sugjerim për përmirësim gjithcka ka qenë shumë korrekte nga 

pedagogu ndoshta oraret e leksioneve duhet të ishin parë më mirë;  

 Pjesëmarrja active nga ana e studenëve;  

 Klasa më të ngrohta  

 Të inkurajohet më shumë student nga ana e mësuesit;  

 Të zhvillohen më shpesh seminare;  

 Ndarja e klasës në seminare;  

 Përderisa kemi të bëjmë me një lëndë njohuri kompjuterike të gjithë duhet të ishim të 

pajisur me kopjutera ku dhe mësimi do të ishte shumëmë I thjeshtë;  

 Bshkëpunimi më I madh mes studentëve dhe pedagogut do e bëntë më interesant 

mësimin;  

 Një sallë informatike aktive;  

 Përmirësimi I qartësisë së leksioneve;  

 Duhej përmirësuar puna në grupe,  

 Sa më shumë orë mësimore të zhvilluara nën praninë e kompjuterave;  

 Të shtohen laboratorët e informatikës për zhvillimin e gjuhësisë kopmjuterike;  

 Përmirësimi I kushteve në auditore krijimi I sallave kompjuterike;  

 Të kemi laboratore;  

 Të përdoren metodat me prodhuese edhe që aktivizojnë më tepër studentet;  

 Të ishte programuar mësimi me orar pak më të gjatë;  

 Pedagogu duhet më shumë komunikim me nxënësin;  

 Të ketë kushte më të mira për të përmirësuar mësimin në klasë;  

 Duhet më shumë përpjekje për të kuptuar emergjencat e studenëtit;  

 Klasat të ishin pak më të ngrohta;  

 Të ketë më shumëkërkesë llogarie. Ka por duhet akoma më shumë;  

 Dialogu pedagog student të jetë më i madh, kjo e bën më interesante orën e mësimit 

dhe studentët janë më aktiv;  

 Të bëhet më shumë mësim;  

 Sa më shumë korrektësi nga ana e pedagoges;  

 Duhen videoprojektor;  

 


