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I NDERUAR STUDENT! 

Ky është një pyetësor që bëhet për të vlerësuar performancën e pedagogëve tuaj. 

Nuk duhet të shënoni emrin tuaj në këtë pyetësor! 

Përgjigjet tuaja do të qëndrojnë anonime dhe askush nuk do të mund t’ju identifikojë. 

Ju lutem, sigurohuni që i keni lexuar të gjitha pyetjet dhe PËRGJIGJUNI ME SINQERITET! 

 

Vendosni X tek kutia e përgjigjes që mendoni më të drejtë! 

 5-6 7-8 9-10 

Mesatarja e notave të mia deri tani është:    

Këtë lëndë mendoj se do ta nxjerrë:    
 

 
 

Aspak 

dakort 

Pjesërisht 

dakort 

Plotësisht 

dakort 
Nuk e di 

1.  Syllabysi i lëndës është i kuptueshëm     

2.  
Përmbajtja dhe organizimi i lëndës dhe i provimeve janë shpjeguar 

nga pedagogu që ditën e parë të semestrit 
    

3.  
Literatura që ka vënë në dispozicion pedagogu  

(libri ose cikli i leksioneve) është e mjaftueshme dhe e kuptueshme. 
    

4.  
Shpjegimi i pedagogut në leksion është i kuptueshëm dhe i 

mjaftueshëm 
    

5.  Shpjegimi i pedagogut është interesant      

6.  Kjo lëndë ka rritur ndjeshëm nivelin e njohurive të mia në këtë fushë     

7.  Pedagogu u përgjigjet qartë pyetjeve gjatë leksionit.     

8.  
Pedagogu ka qënë i disponueshëm për t’iu përgjigjur pyetjeve të 

studentëve me anë të e-mail ose në zyrë  
    

9.  
Pyetjet e tezës së provimit ishin brenda leksioneve të shpjeguara nga 

pedagogu 
    

10.  Pedagogu është i drejtë  në vlerësimin e provimeve     

11.  
Pedagogu na sqaron për rezultatet e provimeve  

(vë tezën në dispozicion dhe shpjegon pikët që ka vënë). 
    

12.  
Komunikimi i pedagogut me studentët është etik, bashkëpunues dhe 

profesional gjatë gjithë kohës 
    

13.  Pedagogu është me integritet     

14.  Pedagogu ka paraqitje të përshtatshme gjatë orës së mësimit     

15.  Dëshëroj të bëj edhe lëndë të tjera me këtë pedagog     

16.  
Shkruani opinionin tuaj, nëse e mendoni të nevojshëm:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 


