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VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË STAFIT AKADEMIK ME KOHË 

TË PLOTË/ TË PJESSHËM 

 

 DR./ MSc.  xxxx  xxxxxx 

 

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike 

Departamenti: KIMI 

Pozicioni i punës: Pedagoge 

Tipi i kontratës:  ………………. 

  

Emri dhe Mbiemri i Vleresuesit: ………. 

(Vlerësuesi është eprori direkt i punonjësit) 

Data e vlerësimit: xx.xx.xxxxx 

Periudha e vlerësuar në këtë raport: Viti Akademik xxxx-xxxx 

 

 

VLERËSIMI: 

 

    Vjetor 

 

       Tjetër 

 

Fusha: Mësimdhënia 

 

1. Depozitimi në kohën e duhur dhe formatin e miratuar pranë departamentit 

përkatës për miratim i syllabusit të lëndës, literaturës së shfrytëzuar, si dhe 

literaturës së rekomanduar për studentët. 

  

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

2. Zhvillimet e leksioneve, seminareve, ushtrimeve, laboratorëve, praktikave 

mësimore dhe profesionale në përputhje me programet e miratuara. 

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 
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3. Respektimi i orarit të mësimit, provimeve dhe dorëzimit të 

dokumentacionit.  

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

4. A janë syllabuset të përditësuara dhe në përputhje me programin.   

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

5. A udhëheq detyra kursi dhe tema diplome pedagogu (të sqarohet sa detyra kursi 

dhe sa tema diplome ka udhëhequr pedagogu). 

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

REZULTATI FINAL TEK FUSHA: 

 

5-8 9-12 13-15 

Nuk plotësohen kriteret 

e fushes 

Kriteret e fushes  plotësohen 

pjesërisht 

Kriteret e fushes plotësohen 

plotësisht 

 

 

Sugjerime/Komente 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Fusha: Kërkimi Shkencor 

 

1. A ka botime shkencore / artikuj shkencor vitin e fundit akademik (cdo pedagog 

duhet të ketë të paktën një publikim si autor i parë). 

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

 

 

2. A ka botime / pjesmarrje në konferenca me prezantimin e një artikulli vitin e 
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fundit akademik (cdo pedagog duhet të ketë të paktën një pjesmarrje). 

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

3. A ka krijuar ose përditësuar skripte/leksione (ose tekste mësimore) vitin e fundit 

(të jepet informacion konkret mbi lëndën dhe ndryshimet e bëra).  

 

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

4. A ka marrë pjesë në projekte kërkimore shkencore (brenda dhe jashtë 

Fakultetit / vëndit) vitin e fundit (të paktë 1 cdo dy vjet). 

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

5. Pjesëmarrja aktive në veprimtaritë shkencore (seminare, konferenca, 

kongrese, workshop-e, etj.) të programuara dhe organizuara nga 

institucioni. 

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

REZULTATI FINAL TEK FUSHA: 

 

5-8 9-12 13-15 

Nuk plotësohen kriteret 

e fushës 

Kriteret e fushës plotësohen 

pjesërisht 

Kriteret e fushës plotësohen 

plotesisht 

 

 

Sugjerime/Komente 

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

 

FUSHA: Mbështetja ndaj institucionit 
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1. A ka marrë pjesë në komsione, si dhe veprimtari të tjera të kërkuara prej tij 

gjatë vitit akademik (cdo pedagog duhet të marri pjesë të paktën në dy 

komisione të ngritura ad-hoc).  

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

Ju lutem përshkruani shkurtimisht komisionet e pjesmarrjes (emri, qëllimi, 

kohëzgjatja). 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                   

2. A ka njohuri mbi Rregulloren, Statutin e Universitetit dhe a i zbaton ato.  

 

1 2 3 

Nuk plotësohet kriteri Kriteri plotësohet pjesërisht Kriteri plotësohet plotësisht 

 

 

REZULTATI FINAL TEK FUSHA: 

 

2-3 4-5 6 

Nuk plotësohen kriteret 

e fushes 

Kriteret e fushes  plotësohen 

pjesërisht 

Kriteret e fushes plotësohen 

plotësisht 

 

 

Sugjerime/Komente 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 FUSHA: Vlerësimi nga studentët 

 

.................................................................................................................................................. 

 

Relacion mbi rezultatin e anketimit: 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

Objektivat dhe qëllimet finale sipas rubrikave më sipër 
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Ka arritur i punësuari objektivat dhe qëllimet e parashtruara në fillim të vitit ose periudhës së 

peformancës?    

Po:        Jo:  

 

 

Totali  

 

 Fusha : Mësimdhenia                                                   

 Fusha: Kërkimi Shkencor                                             

 Fusha : Mbështetje ndaj institucionit                            

 TOTAL                      
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