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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 

semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, 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 82% e studentëve që kanë ndjekur 

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

programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I 

1 Arjana Llano  E drejte Romake DRE 111 65 79 82% 

2 Arjana Llano  E drejte Romake DRE 111 43 52 83% 

3 Belinda Halilaj E drejtë Tregtare  DRE 255 53 64 83% 

4 Ergysa Ikonomi  E drejtë Familjare DRE 221 64 73 88% 

5 Ergysa Ikonomi  E drejtë Familjare DRE 221 54 64 84% 

6 Eriola Hoxha  Procedure Civile DRE 321 41 56 73% 

7 Eriola Hoxha  Procedure Civile DRE 321 44 51 86% 

8 Erjon Hitaj  E drejtë Europiane DRE 376 45 52 87% 

9 Ertil Meçaj E drejte Penale 1 DRE 211 55 64 86% 

10 Ertil Meçaj Procedurë Penale DRE 311 43 48 90% 

11 Ilir Kanaj  E Drejte Civile 2 DRE 231 59 69 86% 

12 Irena Skendo Anglisht nivel i pare ENGH 131 17 27 63% 

13 Irena Skendo Anglisht nivel i pare ENGH 131 51 61 84% 

14 Jonida Zyberaj  E drejte civile 2 DRE 231 57 64 89% 

15 Jonida Mehmetaj  Histori e institucioneve DRE 121 44 56 79% 

16 Klajdi Mone  E drejte Publike DRE 151 64 80 80% 

17 Klajdi Mone  E drejte Bankare DRE 336 11 16 69% 

18 Lorenc Danaj  Procedurë Penale DRE 311 43 57 75% 

19 Loreta Allushi  E drejte Publike DRE 151 42 52 81% 

20 Myzafer Elezi  E drejte Penale 1 DRE 211 64 71 90% 

21 Oljana Hoxhaj  Histori e Institucioneve DRE 121 63 77 82% 
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22 Oljana Hoxhaj  E drejte Publike e Krahasuar DRE 329 13 18 72% 

23 Sokol Bana  E drejtë Europiane DRE 376 40 52 77% 

24 Stela Meçaj E drejte Mjedisi DRE 382 61 72 85% 

25 Ulvin Veizaj E drejtë Tregtare DRE 255 62 73 85% 

26 Vittorio Magoga Italisht Nivel i Pare ITAH 131 41 43 95% 

Totali 82% 

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

ne Drejtësi   

 

1.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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 88.1% të studentëve 

përmbajtja e leksionit ka qenë shumë e mirë, për 9.8% e mirë, për 1.6%  mesatare, si 

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

mesatares aritmetike për secilin vlerësim për cdo pedagogë. 1 Këto të dhëna paraqiten 

gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  

                                                           
1 Marzhi I gabimit : 0.001 
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Grafiku 1: Si  e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 87.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë pedagogun e leksionit, 

10.7% e cilësonin si të mire, për 1.4% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.1% ishte i keq si 

dhe për 0.7% shumë i keq2. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 

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: 84.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë mësimin në përgjithësi, 12.8% e 

cilësonin si të mirë, 2.1% e studentëve e cilësonin mesatare, 0.2% të keqe si dhe për 

0.8% shumë e keqe,3 të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
2 Marzhi igabimit: 0.001 
3 Marzhi igabimit: 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: 80.6% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 14.9% ishin dakord, 2.1% nuk ishin dakord, 1.3% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 1.2% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme,4 të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 80.1% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 15.1% e studentëve ishin dakord, 2.3% e studentëve nuk ishin 

dakord, 1.6% nuk ishin aspak dakord si dhe 1% e studentëve e cilësojnë të 

parëndësishme.5 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
4 Marzhi I gabimit:0.001 
5 Marzhi I gabimit:0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 79.9% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 14.5% ishin dakord, 2.9% s’janë dakord si dhe 1.5% e studentëve 

nuk ishin aspak dakord si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishme.6 Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

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

ishin totalisht dakord, 19.9% ishin dakord, 20.7% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

12.8% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 5.5% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

                                                           
6 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku7: A jeni dakord me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

  

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

74.4% e studentëve ishin totalisht dakord, 17% ishin dakord, 5.2% nuk ishin dakord, 

1.7% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.7% e cilësonin të parëndësishëm. Një paraqitje 

grafike e këtyrë të dhënave jepet sipas grafikut që vijon: 

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

 

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

46.4% e studentëve ishin totalisht dakord, 23% ishin dakord, 16.7% nuk ishin dakord, 

8.1% nuk ishin aspak dakord si dhe 5.8% e cilësonin të parëndësishëm Një paraqitje 

grafike e këtyrë të dhënave jepet sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 80.8% ishin totalisht dakord, 14.5% ishin dakord, 

1.9% nuk ishin dakord, 1.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.6% e cilësonin të 

parëndësishme, paraqitja grafike e të cilave është si më poshtë vijon:  

 

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

 

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

përgjigjeve të studentëve për programin e studimit është si më poshtë vijon: 67.1% e 

studentëve ishin totalisht dakord, 19.4% ishin dakord 6.9 % nuk ishin dakord, 3.3% e 

studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 3.3% e cilësonin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 12 of 167 
 

 
Grafiku 11: A jeni dakord 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: 67.4% e studentëve ishin totalisht dakord, 22.9% ishin dakord, 

5.1% nuk ishin dakord, 2.4% nuk ishin aspak dakord, si dhe 2.2% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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: 76.6% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 17.1% ishin dakord, 3% nuk ishin dakord, 1.5% nuk ishin aspak dakord si dhe 
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1.7% e studentve e cilësonin si të pa rëndësishme.7 Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

 
Grafiku 23: A jeni dakord 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: 

31.4% e studentëve ishin totalisht dakord, 7% ishin dakord, 22.1% nuk ishin dakord, 

27.7% nuk ishin aspak dakord si dhe 11.8% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 143: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

                                                           
7 Marzhi I gabimit: 0.001 
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1.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Drejtësi janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Leksioni me pelqen shume  

- Me pelqen menyra e shpjegimit te pedagoges  

- Me pelqeu shume menyra e mesimdhenies nga ana e pedagogut ,nxitja per te 

studiuar dhe per te kerkuar informacione ekstra leksionit.  

- Mesimdhenia, i qartë në informacionin e nevojshëm 

- Pedagogu ishte gjithnje i pergatitur 

- Menyra se si pedagogu trajton leksionin  

- Cdo gje eshte ne rregull, me pelqen me shume mesimdhenia  

- Me pelqeu pregatitja e profesores, nuk me pelqeu nxitimi i presores kur fliste  

- Me pelqeu organizimi i seminarit 

- S'kam mos pelqime  

- Me pelqeu pergatitja e pedagogut ne auditor 

- Zhvillimi i mendimit kritik 

- Pedagogu ishte shume i pergatitur 

- Asnje sugjerim per permisimin e mesimit 

- Mesimi u percoll qarte 

- Permbledhja e mesimit eshte e qarte 

- Praktikat 

- Mesimdhenia 

- Shpjegim i kuptueshem  

- Mendoj se cdo gje eshte ne rregull 

- Mesimi ishte i thjeshte per tu mbajtur mend 

- Me pelqeu lirshmeria dhe spontaniteti i profesoreve 

- Me pelqeu mesimdhenia dhe djalogu ne klase 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Gjithcka eshte perfekte  

- Vemendja 

- Asnje sugjerim 

- Mesimi i rregullt 

- Te jepen shembuj  
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- Oraret e zgjatura 

- Praktiken mesimore  

- Akoma me shume perkushtim  

- Salla te medha  

- Cdo gje kishte interes per mua 

- Nuk mendoj se ka nevoje per permiresim 

 

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 semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, 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 79% e studentëve që 

kanë ndjekur kurset respektive.8 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar 

lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I 

1 Adritik Malaj  Gjuhë e Huaj për Shkencat 

Humane - Niveli Fillestar 

ENGH 

131 

3 7 43% 

2 Alta Haluci Kërkim Akademik ALB 304 50 51 98% 

3 Artan Xhaferaj  Hyrje në Historinë e Gjuhës 

dhe Fonetikë Historike e 

Shqipes 

ALB 311 50 51 98% 

4 Bardhosh Gaçe Letërsi Shqipe I ALB 134 3 7 43% 

5 Dezdemona Gjylapi  Teknologji Informacioni dhe 

Komunikimi 

CSH 130 51 54 94% 

6 Erjona Hoxha  Letërsi Shqipe II ALB 235 18 18 100% 

7 Ermir Xhindi  Teori e Letërsisë ALB 355 50 53 94% 

8 Gladiola Elezi Morfologji e Shqipes ALB 267 18 18 100% 

9 Mariglena Meminaj  Letërsi Botërore II ALB 264 18 19 95% 

                                                           
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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10 Migena Balla  Dialektologji e Shqipes ALB 251 18 18 100% 

11 Nexhip Mëerkuri  Hyrje në Gjuhësi ALB 150 3 7 43% 

12 Vilma Bello  Leksikologji e Semantikë e 

Shqipes 

ALB 165 3 7 43% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 79% 
Tabela 2: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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 84.6% të studentëve përmbajtja e leksionit është shumë e mirë, për 

13.9%  e mirë, për 0.2%  mesatare, 0.7% e keqe si dhe për 0.6% ishte shumë e keqe. 

Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike të vlerësimit për cdo 

pedagogë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

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

është si vijon: 83.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.2% e cilësonin si të 

mirë, për 0.2 % vlerësimi ishte mesatar, për 0.7% ishte i keq si dhe për 0.2% shumë i 

keq9. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 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: 83.8% e studentëve e 

cilësonin shumë të mire, 15.2% e cilësonin si të mirë, 0.2% e studentëve e cilësonin 

mesatare, për 0.7% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.2% shumë e keqe.10 Për më 

tepër grafiku: 

 

                                                           
9 Marzhi I gabimit: 0.001 
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: 78.5% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 17% ishin dakord, 2.9% nuk ishin dakord, 0.6% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm,11 të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 78% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 17.9% e studentëve ishin dakord, 3% e studentëve nuk ishin 

dakord, 0.5% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin si të 

parëndësishme.12 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
11 Marzhi I gabimit: 0.001 
12 Marzhi I gabimit: 0.001 



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 19 of 167 
 

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

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 76.3% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 17.6% ishin dakord, 5.3% s’janë dakord, 0.2% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 0.7% e studentëve  cilësonin si të parëndësishme.13 Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  35% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 22.1% ishin dakord, 13.2% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

13.4% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 16.6% e cilësonin të 

parëndësishëm vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  

                                                           
13 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakord me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

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

71.5% e studentëve ishin totalisht dakord, 25.8% ishin dakord, 1.2% nuk ishin dakord, 

0.6% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.8% e cilësonin të parëndësishëm.14 Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

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

 

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

33.3% e studentëve ishin totalisht dakord, 28.4% ishin dakord, 16.3% nuk ishin 

dakord, 5.6% nuk ishin aspak dakord si dhe 16.3% e cilësonin të parëndësishëm.15Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
14 Marzhi I gabimit: 0.001 
15 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 76.8% ishin totalisht dakord, 20.8% ishin dakord, 

1.5% nuk ishin dakord si dhe 0.8% e studentëve e cilësonin qëndrimin të 

parëndësishëm.16 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 10: A jeni dakord 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 : 66.7% e 

studentëve ishin totalisht dakord, 28.2% ishin dakord, 3.8% nuk ishin dakord, 0.7% e 

                                                           
16 Marzhi I gabimit:0.001 
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studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 0.7% e cilësonin të Parëndësishëm,17 

paraqitja grafike e tyre jepet si mëposhtëm:  

 
Grafiku11: A jeni dakord me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

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

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

si më poshtë vijon: 69.1% e studentëve ishin totalisht dakord, 27.4% ishin dakord, 

2.6% nuk ishin dakord, 0.2% nuk ishin aspak dakord, si dhe 0.7% e studentëve nuk e 

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

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

papërfshira në tekst”? 

 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 71.8% e studentëve ishin totalisht 

                                                           
17 Marzhi I gabimit:0.001 
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dakord, 25% ishin dakord, 2.4% nuk ishin dakord, 0.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 

0.7% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëme18. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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: 22.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 11.5% ishin dakord, 17.9% 

nuk ishin dakord, 40.6% nuk ishin aspak dakord si dhe 7.4% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

2.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe 

                                                           
18 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Letërsi janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Me pelqen organizimi dhe menyra e shpjegimit. 

- Me pelqen dialogu dhe komunikimi i ndersjellte pedagog-student. Nuk me pelqen 

komunikimi i studenteve me njeri-tjetrin kur njeri flet e tjetri automatikisht duhet 

ta degjoje tjetrin deri sa te perfundoje 

- Leksioni shume i sakte dhe mesimdhenia e mire  

- Shpjegimi i pedagogut 

- Ishe teper e lehte per te gjetur material shtese  

- Te gjithe ishim te angazhuar ne mesim 

- Te zhvillohen me shume oret praktike, ne te jemi ne praktike duke i vene ne pune 

ato qe mesojme Sigurisht te shtohen informacionet per cdo lende 

- Me pelqen procesi i mesimit, marrja e informacioneve dhe shpjegimi i profesores 

Nuk me pelqen fakti qe orari ne sallat e kompjuterave eshte i kufizuar 

- Spjegimi dhe respekti ndaj petagog-student.  

- Mesimi zhvillohet ne menyre te plote.  

- Te gjitha ne rregull 

- Mesimdhenja dhe korrektesia. 

- Me pelqeu me shume nga mesimi komunikimi i qarte dhe i perpikte i profesorit 

Sigurisht dialogu eshte i pranishem. Nuk me pelqen ngarkesa para provimit me 

ndonje liber tjeter 

- Menyra e zhvillimit te leksioneve dhe seminareve ishte mjaft intersante 

- Ora ku zhvillonim ushtrimet dhe menyra se si jepeshin zgjidhjet duke 

bashkebiseduar dhe arsyetuar 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Jam e kenaqur me mesimdhenien. 

- Bibloteka e shkolles duhet te jete e pasur. 

- Te zhvillohen me shume ore praktike dhe ne te kemi informacione shtese per cdo 

mesim pra mos te kufizohemi vetem te programi baze  

- Asnje sugjerim 

- Salla me kompjutera  

- Te zhvillohen me shume ore ne sallat kompjuterike ne menyre qe ne te 

praktikojme me se miri programet kompjuterike  

- S’kam anje sugjerim 
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- Te zhvillohen ore praktike, seminare ne vende te ndryshme po dhe ne te jemi me 

te informuar me terrenin duke ditur qe dega jone ka nje komunikim me njerez te 

shtresave te ndryshme shoqerore 

 

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 semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, 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  91% e studentëve që 

kanë ndjekur kurset respektive.19 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar 

lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019 , 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. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në  Semestrin pranverë 2020të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
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SEMESTRI I 

1 Aleks Trushaj  Arkeologji e Përgjithshme ARK 160 5 6 83% 

2 Bardhosh Gaçe Etnologji HIS 230 12 12 100% 

3 Blerina Xhelaj  Lindja dhe Greqia Antike HIS 180 5 6 83% 

4 Blerina Xhelaj  Histori e Kohës së Re HIS 360 32 38 84% 

5 Blerina Xhelaj  Histori e Marrëdhënieve Ndërkombëtare HIS 350 13 16 81% 

6 Elsajed Rexhaj  Histori e Popullit Shqiptar (antikitet - 

mesjet) 

HIS 221 11 11 100% 

7 Elsajed Rexhaj  Histori e Mesjetës Botërore HIS 240 12 12 100% 

8 Ermal Sina Roma e Vjetër HIS 181 5 6 83% 

9 Ermal Sina Histori e Civilizimit të Azisë, Afrikës, 

Amerikës Latine 

HIS 364 31 33 94% 

10 Esmeralda Laci Gjeografi Social Ekonomike e Shteteve GEO 355 31 33 94% 

11 Esmeralda Laci Gjeografi Ekonomike Politike e Trojeve GEO 347 19 20   

12 Fabiola Delilaj Filozofi HUM 141 5 6   

                                                           
19 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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13 Faltinda Shkurtaj  Gjeografi Fizike e Përgjithshme GEO 170 5 6 83% 

14 Ilira Llupaj  Gjeografi Fizike e Botës GEO 232 13 13 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 91% 
Tabela 3: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Histori- Gjeografi   

 

3.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

 

 

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 85.3% të 

studentëve përmbajtja e leksionit ishte shumë e mirë, për 13.2% e mirë, për 0.2%  

mesatare, për 0.2% ishte e keqe, si dhe për 1% ishte shumë e keqe.20 Të dhënat e 

mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike për secilin vlerësim për cdo 

pedagogë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

                                                           
20Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 90.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 7.6% e cilësonin si të 

mire, për 0.8% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.2% ishte i keq si dhe për 0.6% shumë i 

keq.21 Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 87.5% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 11.4% e cilësonin si të mirë, 0.5% të keqe si 

dhe për 0.6% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

                                                           
21 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: 77.7% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 19% ishin dakord, 2.3% nuk ishin dakord, 0.8% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 0.2% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 

Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 79.7% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 15.1% e studentëve ishin dakord, 4.4% e studentëve nuk ishin 

dakord, 0.6% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.2% e studentëve e cilësonin të 

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

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 81% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 13.4% ishin dakord, 4.1% s’janë dakord si dhe 0.6% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 0.8% e cilësonin të parëndësishme. Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  26% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 28.3% ishin dakord, 34.1% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

9.6% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 2.1% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit.22 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
22 Marzhi I gabimit; 0.001 
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Grafiku7: A jeni dakord me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

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

46.2% e studentëve ishin totalisht dakord, 38.9% ishin dakord, 5.6% nuk ishin dakord, 

7.6% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.7 % janë përgjigjur si e parëndësishme. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

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

 

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

25.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 33% ishin dakord, 29.5% nuk ishin dakord, 

9.8% nuk ishin aspak dakord si dhe 2.1% e cilësonin të parëndësishëm,23 të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

                                                           
23 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 78.4% ishin totalisht dakord, 16.3% ishin dakord, 

2.9% nuk ishin dakord, 2% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.6% e cilësonin të 

parëndësishme, të paraqitura grafikisht si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 10: A jeni dakord 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: 45.4% e studentëve ishin totalisht dakord, 29.9% ishin dakord, 12.7% 

nuk ishin dakord, 5.7% e studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 6.4% e cilësonin të 

parëndësishëm24. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                           
24 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku11: A jeni dakord 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: 51.6% e studentëve ishin totalisht dakord, 33.8% ishin dakord, 

4.4% nuk ishin dakord, 1.2% nuk ishin aspak dakord, si dhe 8.9% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm25. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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: 64.5% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 24% ishin dakord, 2.3% nuk ishin dakord, 1.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 

8% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut:  

                                                           
25 MArzhi I gabimit:0.001 
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Grafiku13: A jeni dakord 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: 20.8% e studentëve ishin totalisht dakord, 8.2% ishin dakord, 33.8% nuk ishin 

dakord, 32.7% nuk ishin aspak dakord si dhe 4.5% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

3.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Histori-Gjeografi 

janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 
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programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Me pelqen sepse pedagogu e ben lenden e tij interesante 

- Nuk kam asgje qe nuk me pelqen. 

-  Me pelqeu menyra si u zhvillua mesimi 

- Gjithçka ngjallte kuriozitet për të lexuar më shumë 

- Gjate mesimit ka diskutim, pedagogja inkurajon diskutimin, pjesemarrjen e 

nxenseve ne oren e mesimit  

- Pedagogu te degjon edhe nese e ke gabim   

- Bisedimet, perfshirja  

- Mesimi shprehet qarte  

- Me pelqen menyra e shpjegimit  

- Organizimi i ores 

- Nuk kam ndonje pakenaqesi 

- Shpjegimi mesimit ora behet terheqese ndaj studenteve 

- Informacione te detajuara dhe intetesante 

- Me pelqeu qe menyra si u zhvillua mesimi, nuk ka asgje qe nuk me pelqeu 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam sugjerime 

 

 

4. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR MËSUESI 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 semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, referuar 

programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  94% e 

studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.26 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë 

të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. 

Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të 

                                                           
26 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në 

tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

 

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
tu

d
en

të
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q
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k
a
n

ë 

p
lo

të
su

a
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tu

d
en
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q
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n
d

je
k

in
 

lë
n

d
ën

 
P

ër
q

in
d

ja
 e

 

p
je

së
m

a
r
rj

es
  

SEMESTRI I 

1 Aranti Gjipali Didaktikë e Matematikës EDU 253 13 14 93% 

2 Erjona Dervishaliaj Psikologji Zhvillimi EDU 230 14 14 100% 

3 Rudina Alimerko  Didaktikë e Gjuhës Shqipe dhe 

Leximit 

EDU 257 14 15 93% 

4 Rudina Alimerko  Letërsi për fëmijë EDU 155 10 12 83% 

5 Elmira Kushta  Matematikë 1 MAT 134 10 12 83% 

6 Fabiola Delilaj Filozofi dhe Sociologji Edukimi EDU 325 38 39 97% 

7 Gentiana Lepuri  Psikologji Grupi EDU 337 38 39 97% 

8 Ilva Lamaj Hyrje në Psikologji HUM 131 11 13 85% 

9 Ilva Lamaj  Komunikimi EDU 334 41 40 103% 

10 Monika Hasani Gjuhë Shqipe ALB 148 10 12 83% 

11 Petrit Taraj  Pedagogji EDU 225 14 15 93% 

12 Irena Alimerko Pedagogji Familjare EDU 349 38 39 97% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 92% 
Tabela 1: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. 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 
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secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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 86.9% të 

studentëve shumë e mirë, për 11.3% e mirë si dhe për 1.8%  mesatare. Të dhënat e 

mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmerike për secilin vlerësim për cdo 

pedagogë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

 

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 84.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.6% e cilësonin si të 

mire, për 0.2% vlerësimi ishtë mesatar si dhe për 0.4% shumë i keq.27 Këto të dhëna 

paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  

 

                                                           
27 Marzhi gabimit: 0.001 
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 81.6% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 16.4% e cilësonin si të mirë, 1.5% e 

studentëve e cilësonin mesatar si dhe për 0.6% shumë e keqe28. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 72.1% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 24.7% ishin dakord, 1.7% nuk ishin dakord, 0.4% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 1.1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
28 Marzhi gabimit: 0.001 
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Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

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

ishin totalisht dakord, 25.6% e studentëve ishin dakord, 1.3% e studentëve nuk ishin 

dakord, 0.2 % nuk ishin aspak dakord, si dhe 0.9% e cilësonin të parëndësishme. Të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

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

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 70.9% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 26.6% ishin dakord, 0.9% s’janë dakord, 1% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 0.7% e cilësonin të parëndësishme.29 Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

                                                           
29 Marzhi I gabimit:0.001 
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Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

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

ishin totalisht dakord, 28.9% ishin dakord, 25.8% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

13.7% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 1.3% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit.30 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

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

 

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

61.6% e studentëve ishin totalisht dakord, 33.5% ishin dakord, 1.7% nuk ishin dakord 

si dhe 3.2% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 

                                                           
30 Marzhi I gabimit:0.002 
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Grafiku 8 : A jeni dakord me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

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

32.8% e studentëve ishin totalisht dakord, 39.5% ishin dakord, 17.7% nuk ishin 

dakord, 8.1% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm.31Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakord 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: 74.6% ishin totalisht dakord, 22.5% ishin dakord, 

1.5% nuk ishin dakord, 1% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.4% e cilësonin si të 

parëndësishme. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon: 

 

                                                           
31 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 10: A jeni dakord me qëndrimin: “ Pedagogu ishte gjithnjë i përgatitur” 

 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 62% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 33.1% ishin dakord, 1.9% nuk ishin dakord, 0.2 % e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 2.7% e cilësonin të parëndësishëm.32 Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakord 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: 55.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 33.8% ishin dakord, 

6.9% nuk ishin dakord, 0.6% nuk ishin aspak dakord, si dhe 3% e studentëve nuk e 

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

                                                           
32 Marzhi I gabimit: 0.001 



  
 

 

 

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 167 
 

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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: 69.9% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 25.7% ishin dakord, 2.1% nuk ishin dakord si dhe 2.3% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 

është si më poshtë vijon: 25.6% e studentëve ishin totalisht dakord, 10.2% ishin 

dakord, 16.9% nuk ishin dakord, 38.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 9.1% e 

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

grafikut:  
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Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

4.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Mësuesi për Arsimin 

Parashkollor janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Me pelqen me shume mesimdhenia dhe ajo cka nuk me pelqen eshte informacioni 

i tepert ne tekstet shkollore.  

- Te gjitha 

- Me pelqen menyra e shpjegimit  

- Me pelqen mesimi sipas pedagoges 

- Tema te jetes te prekshme  

- Te gjitha  

- Shpjegimi  

- Me pelqen lenda 

- Mesimi ishte terheqes ndersa studentet te pavemendeshem 

- Nuk me pelqen pjesemarrja jo aktive e te gjithe studenteve 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Pjesemarrja me aktive e studentave  

- Shume mire 

- Mesimi dixhital 



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 44 of 167 
 

- Pjesemarrja me aktive e studentave dhe mesimi te behet me interesant  

 

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 semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, 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  99% e 

studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.33 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë 

të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. 

Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të 

studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020të vitit akademik 2019-2020, gjenden në 

tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr Pedagogu Lënda Kodi 
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SEMESTRI I 

1 Aranit Gjipali  Didaktikë e Matematikës EDU 253 14 14 100% 

2 Arber Bjekosala Edukim Artistik EDU 135 4 4 100% 

3 Asllan Vrapi Mendim Kritik EDU 331 41 43 95% 

4 Bledar Pepa Anatomia dhe Higjena BIO 340 41 44 93% 

5 Rudina Alimerko  Didaktikë e Gjuhës Shqipe dhe 

Leximit 

EDU 257 14 14 100% 

6 Elmira Kushta  Matematikë 1 MAT 134 4 4 100% 

7 Enkelejda Billa Histori Kombëtare e Didaktikë HUM 250 13 13 100% 

8 Fabiola Delilaj Filozofi dhe Sociologji Edukimi EDU 325 42 43 98% 

9 Fatlinda Shkurti Gjeografi dhe Didaktikë EDU 320 39 41 95% 

10 Ilva Lamaj  Hyrje në Psikologji HUM 131 4 4 100% 

11 Monika Hasani Gjuhë Shqipe I ALB 147 4 4 100% 

12 Petrit Taraj  Pedagogji EDU 225 14 14 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 99% 

                                                           
33 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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Tabela 5: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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  78.2% të studentëve e vlerësonin përmbajtjen e leksionit shumë mirë, për 

17.7%  e mirë, për 3.5%  mesatare si dhe për 0.6% e keqe. Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Këto të dhëna 

paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   
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Grafiku 1: SiI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 79.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.1% e cilësonin si të 

mirë, për 3.7% vlerësimi është mesatar, për 0.6% I keq si dhe për 1.6% shumë i keq34. 

Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 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: 76.1% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 16.9% e cilësonin si të mirë, 6.2% e 

studentëve e cilësonin mesatare, për 0.6% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.2% 

shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 

                                                           
34 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: 66.7% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 24.3% ishin dakord, 4.6% nuk ishin dakord,  1.2% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 3.3% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon35: 

 
Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 65.1% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 27.2% e studentëve ishin dakord, 3% e studentëve nuk ishin 

dakord, 2.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 2.5% e studentëve e cilësonin si të 

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

                                                           
35 Marzhi I gabimit:0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 68.3% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 20.6% ishin dakord, 6.2% s’janë dakord, 1.6% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 3.3% e studentëve  cilësonin si të parëndësishme.36 Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  28.5% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 19.6% ishin dakord, 37.9% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

8.6% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 5.4% e cilësonin të parëndësishëm 

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

                                                           
36 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 33.5% ishin dakord, 4.9% nuk ishin dakord, 

1.9% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishëm.37 Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

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

 

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

38.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 22.6% ishin dakord, 30.8% nuk ishin 

dakord, 3.4% nuk ishin aspak dakord si dhe 4.5% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
37 Marzhi I gabimit:0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 72.6% ishin totalisht dakord, 19.5% ishin dakord, 

3.5% nuk ishin dakord, 1% nuk ishin aspak dakord si dhe 3.5% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm38. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 
Grafiku 104: A jeni dakord 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: 61.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 25.4% ishin dakord, 6.1% 

nuk ishin dakord, 1.6% e studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 5.2% e cilësonin të 

parëndësishëm.Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

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

 

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

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

si më poshtë vijon: 61% e studentëve ishin totalisht dakord, 24.9% ishin dakord, 8.4% 

nuk ishin dakord, 2.6% nuk ishin aspak dakord, si dhe 3.1% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku12: A jeni dakord 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: 64.6% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 25.1% ishin dakord, 5.8% nuk ishin dakord, 1.2% nuk ishin aspak dakord si 

dhe 3.3% e studentëve nuk e cilësonin si të parëndësishme. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 13: A jeni dakord 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: 20.9% e studentëve ishin totalisht dakord, 8.2% ishin dakord, 36.6% nuk 

ishin dakord, 25.5% nuk ishin aspak dakord si dhe 8.8% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

5.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Mësuesi për Arsim 

Fillor janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 
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mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Me pelqeu fakti qe kjo lende me parapergatit per ate cka un do te behem ne te 

ardhmen  

- Te gjitha ishin shume mire 

- Me pelqeu shpjegimi i mesimit  

- Me pelqeu cdo gje ne lidhje me ket lende 

- Menyra sesi organizon oren 

- Te gjitha ishin shume mire  

- Cdo mesim me pelqeu 

- Ora ishte interesante 

- Bashkebisedimi 

- Permbajtja e mesimit ishte interesante 

- Menyra sesi e shtjellon mesimin pedagogu 

- Komunikimi dhe pergatitja e zyshes jane gjithmone perfekte 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Pjesemarrja me aktive e studentave  

- Shume mire 

- Mesimi dixhital 

- Pjesemarrja me aktive e studentave dhe mesimi te behet me interesant  

 

 

6. PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR 

6.1 Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.  

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

Shkencave Humane, gjatë semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, referuar 

programit mësimor dhe të dhënave të gjeneruara prej sistemit UVMS, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  93% e 

studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.39 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë 

të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. 

Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të 

studimit të realizuara në  Semestrin pranverë 2020të vitit akademik 2019-2020, gjenden në 

tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

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

1 Arbana Zhapaj Hyrje ne pedagogjine e specializuar PS 111 16 17 94% 

2 Asllan Vrapi Matematika 1 MAT 134 16 17 94% 

3 
Asllan Vrapi Daidaktika e matematikes EDU 251 14 14 100% 

4 

Sulltana Bilbilaj 

Te drejtat .Legjislacioni dhe 

handikapi PS 330 1 2 50% 

5 

Sulltana Bilbilaj 

Neuroriedukimi. Integrimi 

neuroshqisor PS 322 17 17 100% 

6 Riduna Alimerko  Didaktika e gjuhës EDU 257 3 4 75% 

7 Eljona Lici Terapi nepermjet muzikes PS 323 16 16 100% 

8 Enkelejda Billa  Histori kombëtare e didaktike HUM 250 16 16 100% 

9 Entela Avdulaj  Autizmi.Edukimi dhe mesimdhenia PS 335 16 16 100% 

10 Erjona Dervishaliaj   Psikologji zhvillimi EDU 230 17 17 100% 

11 Fabiola Delilaj Filozofi dhe Sociologji Edukimi EDU 325 17 17 100% 

12 Gentiana Lepuri   Zhvillimi i Komunikimit dhe Gjuhës PS 219 17 17 100% 

13 Ilva Lamaj  Hyrje ne psikologji HUM 131 17 18 94% 

14 Monika Hasani Gjuhë Shqipe ALB 147 17 18 94% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 93% 
Tabela 6: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 
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për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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  88.1 % të studentëve përmbajtja e leksionit ishte shumë e mirë, për 9.8 

% e mirë, për 1.3%  mesatare si dhe për 0.9% ishte shumë e keqe40. Të dhënat e 

mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. 

Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

 

 
Grafiku 1: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 87.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 12% e cilësonin si të 

mirë, për 0.4% vlerësimi ishtë mesatar, 0.4% shumë i keq.41 Këto të dhëna paraqiten 

gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  

                                                           
40 Marzhi igabimit: 0.001 
41 Marzhi igabimit: 0.001 
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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:85.4% e 

studentëve e cilësonin shumë të mirë, 14.2% e cilësonin si të mirë si dhe për 0.4% të 

studentëve ishte e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 76.5% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 20.1% ishin dakord, 3% nuk ishin dakord si dhe 0.4% nuk ishin 

aspak dakord, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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 Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 77.1% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 21% e studentëve ishin dakord si dhe 1.7% e studentëve nuk 

ishin dakord. 42 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

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

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

totalisht dakord, 19.9% ishin dakord si dhe 2.9% s’janë dakord.43Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

                                                           
42 Marzhi I gabimit:0.001 
43 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  52.4% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 21.3% ishin dakord, 15.8% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

7.8% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 2.6% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. 44Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

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

 

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

70.8% e studentëve ishin totalisht dakord, 25.2% ishin dakord, 3.1% nuk ishin dakord 

si dhe 0.9% e studentëve nuk ishin aspak dakord45. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

                                                           
44 Marzhi I gabimit: 0.001 
45 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 8: A jeni dakord me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

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

52.1% e studentëve ishin totalisht dakord, 26.5% ishin dakord, 10.9% nuk ishin 

dakord, 8.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 2.2% e cilësonin të parëndësishëm.46 Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakord 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: 76.9% ishin totalisht dakord, 20.9% ishin dakord, 

1.3% nuk ishin dakord, si dhe 0.9% nuk ishin aspak dakord. Me paraqitje grafike si 

më poshtë vijon:  

                                                           
46 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku10: A jeni dakord 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: 73% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 24.4% ishin dakord si dhe 2.6% e studentëve nuk janë dakord. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

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

 

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

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

si më poshtë vijon: 70.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 24% ishin dakord, 4% 

nuk ishin dakord si dhe 1.3% nuk ishin aspak dakord.47 Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut: 

                                                           
47 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku12: A jeni dakord 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: 77.3% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 18.2% ishin dakord, 4.1% nuk ishin dakord si dhe për 0.4 %  ishte e 

parëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku13: A jeni dakord 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: 40.5% e studentëve ishin totalisht dakord, 13% ishin dakord, 16.3% e 

studentëve nuk ishin dakord, 25.8% nuk ishin aspak dakord si dhe 4.5% e studentëve 

e cilësonin të parëndësishme48. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
48 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

6.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Pedagogji të 

Specializuar janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Menyra e shpjegimit  

- Nuk kam  

- Deshira e pedagogut  

- Mungesa e literatures shtese 

- Organizimi, perkushtimi i pedagogut e bejne lenden me interesante 

- Shpjegimi I pedagogut  

- Asgje.  

- Shume mire  

- Bashkpunimi i studentit me pedagogun 

- Menyra e realizimit te mesimit  

- Shpjegimi eshte i mire 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam asgje 

- Nuk kam sugjerime 

- Cdo gje perfekt 



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 63 of 167 
 

- Me shume bashkeveprim mes pedagogut dhe studenteve 

 

 

 

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 semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, 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  86% e studentëve që 

kanë ndjekur kurset respektive.49 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar 

lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  
S

tu
d

en
të

 q
ë 

k
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n

ë 
p
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su
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SEMESTRI I 

1 Adriatik Malaj  Gjuhe Angleze e Avancuar 3 ENG 346 30 32 94% 

2 Ana Cano  Spanjisht Niveli Parë SPA 131 9 13 69% 

3 Armela Panajoti  Hyrje në Teorinë e Letërsisë 

për Gjuhen Angleze 

ENG 280 33 35 94% 

4 Armela Panajoti  Letërsi Angleze 1 ENG 282-1 30 35 86% 

5 Bledar Toska  Gjuhë Angleze e Avancuar 1 ENG 144 17 23 74% 

6 Zamira Alimema Gramatikë e Gjuhës Angleze 

1 

ENG 151-1 16 22 73% 

7 Zamira Alimema Gjuhë Agleze e Avancuar 2 ENG 245 12 14 86% 

8 Veneranda Hajrulla Gjuhë Agleze e Avancuar 2 ENG 245 18 18 100% 

9 Silvana Kalemi  Semantikë e Gjuhës Angleze ENG 241 32 33 97% 

10 Evisa Çela  Arti i të shkruarit për Gjuhë 

Angleze 

ENG 170-1 17 25 68% 

11 Elonora Hodaj Letërsi Amerikane 1 ENG 381-1 26 27 96% 

12 Elonora Hodaj Letërsi Amerikane 1 ENG 381-1 27 28 96% 

13 Ilda Kanani  Gjuhë Angleze e Avancuar 3 ENG 346 25 26 96% 

                                                           
49 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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14 Iltana Koleka Gjuhe Italiane 1 ITA 131 7 11 64% 

15 Lavdosh Malaj  Histori e Gjuhës Angleze ENG 265 34 37 92% 

16 Nexhip Mërkuri  Gjuhë Shqipe ALB 148 16 24 67% 

17 Bukuroshe isufaj  Gjuhë Italiane e Avancuar 1 ITA 344 55 58 95% 

18 Lavdosh Malaj  Studime të komunikimit për 

Gjuhën Angleze 

ENG 342 54 57 95% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 86% 
Tabela 7: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit: Gjuhë Angleze 

 

7.2 Analiza e të dhënave  

 

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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 74.1% të studentëve 

e vlerësonin si  shumë të mirë përmbajtjen e leksionit, për 21.3% e mirë, për 3.5%  

mesatare, për 0.2% e keqe si dhe për 1% ishte shumë e keqe.50 Të dhënat e mësipërme 

janë gjeneruar prej mesatares aritmetike për secilin vlerësim për cdo pedagogë. Këto 

të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

                                                           
50 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 15: SI e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 74.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21.7% e cilësonin si të 

mire, për 2.7% vlerësimi ishtë mesatar, për 0.5% ishte i keq si dhe për 0.3% shumë i 

keq.51 Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 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: 72.7% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22.2% e cilësonin si të mirë, 4.6% e 

studentëve e cilësonin mesatare, 0.3% e cilësonin sit ë keqe si dhe për 0.2% shumë e 

keqe. Për më tepër grafiku: 

                                                           
51 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 36: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 65.3% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 28.5% ishin dakord, 3.2% nuk ishin dakord,  2.8% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 0.3% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme52, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 

Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht: 67.1% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 26.7% e studentëve ishin dakord, 3.9% e studentëve nuk ishin 

dakord, 2% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.3% e studentëve e cilësonin si të 

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

                                                           
52 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 5: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 69% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 25.3% ishin dakord, 3.7% s’janë dakord si dhe 1.6% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 0.3% e cilësonin të parëndësishme.53 Të shpërndara sipas grafikut 

që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin : “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  29.4% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 28.1% ishin dakord, 33.6% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

7.2% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit.54 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

                                                           
53 Marzhi I gabimit:0.001 
54 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 7: A jeni dakord me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

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

58.5% e studentëve ishin totalisht dakord, 34.9% ishin dakord, 4.7% nuk ishin dakord, 

1.4% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.5% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

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

 

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

34.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 33.6% ishin dakord, 24.7% nuk ishin 

dakord, 5.3% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm55. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
55 Marzhi i gabimit: 0.001 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 69.8% ishin totalisht dakord, 24.5% ishin dakord, 

3.5% nuk ishin dakord, 1.6% sjam aspak dakord si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin 

qëndrimin të parëndësishëm.56 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 10: A jeni dakord 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: 51.9% e 

studentëve ishin totalisht dakord, 37.1% ishin dakord, 8.9% nuk ishin dakord, 1.5% e 

studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 1% e cilësonin të parëndësishëm57. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                           
56 Marzhi i gabimit: 0.001 
57 Marzhi I gabimit : 0.004 
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Grafiku 11: A jeni dakord me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte mendimin kritik” 

 

 

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

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

si më poshtë vijon: 50.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 33.8% ishin dakord, 

11.7% nuk ishin dakord, 2.4% nuk ishin aspak dakord, si dhe 1.4% e studentëve e 

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

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

papërfshira në tekst”? 

 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 61.9% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 32.1% ishin dakord, 3.3% nuk ishin dakord, 2.4% nuk ishin aspak dakord si 

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

sipas grafikut:  
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Grafiku 13: A jeni dakord 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: 26.4% e studentëve ishin totalisht dakord, 11.7% ishin dakord, 28% nuk ishin 

dakord, 27.3% nuk ishin aspak dakord si dhe 6.7% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm.58 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

7.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor Gjuhë Angleze janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

                                                           
58 Marzhi I gabimit:0.001 
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qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Jam dakord me te gjitha 

- Mesimi i qarte dhe i kuptushem  

- Asgje,ne rregull  

- Mesimi shpjegohet shume mire.  

- Cdo gje shume mire  

- Lenda eshte interesante por na duhet te jemi me aktiv dhe me te aplikueshem 

- Ishte interesant 

- Bashkebisedimi ne klase 

- Permbajtja e ushtrimeve  

- Me pelqen diskutimi gjate mesimit.  

- Nuk me pelqen mos perdorimi i teknologjise  

- Metodika 

- Lenda eshte e bukur por na duhet me shume dialog ndermjet studentesh dhe 

pedagogesh per tu permiresuar 

- Gjate mesimit ka diskutim, pedagogia inkurajon diskutimin, pjesemarrjen e 

nxenseve ne oren e mesimit  

- Pedagogu te degjon edhe nese e ke gabim   

- Bisedimet, perfshirja  

- Pedagogia e lendes eshte gjithmone shume e pergatitur dhe shpjegon shume mire 

dhe shume qarte  

- Temat qe trajtojme ne kete lende jane interesante 

- Jam shume i kenaqur nga shpjegimi ne kete lende  

- Te gjitha menyrat e komunikimit me studentin ne lidhje me mesimin 

- Alternimi studet-petagog.  

- Ka histori interesante edhe pse jane pak te vjetra si histori por mendoj qe do ishte 

me mire te kishim me shume histori me shume dhe te mos aplikoheshim shume ne 

detaje sepse jane pak te vjetra si histori. 

- Shpjegimi, motivimi, korrektesia dhe komunikimi. 

- Shpjegimi, komunikimi dhe marredhenia e mire me studentet. 

- Me pelqen përdorimi i teknologjis gjate leksioneve. Nuk me pelqen volumi per 

vetem gjysem semestri 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam asnje gje per te ndryshuar  

- Asgje tjeter  

- Nuk kam sugjerime 

- Me teper ushtrime  
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- Te kete me shume aktivizime  

- Literature shtese 

- Ngrohja ne klase 

- Perdorimi i mesimeve akustike 

- Te mos kete kaq shum teori  

- Me shume test praktike 

- Me shume bashkeveprim mes pedagogut dhe studenteve 

 

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 semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, 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  99% e studentëve që 

kanë ndjekur kurset respektive.59 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar 

lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr Pedagogu Lënda 

Kodi  
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en
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q
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n
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n
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je
k

in
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d
ën

 
P

ër
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d

ja
 e

 

p
je

së
m

a
r
rj

es
  

SEMESTRI I 

1 Adriana Gjika  Gjuhë Frënge e Avancuar 1 FRE 344 13 13 100% 

2 Vittorio Magoga  Sociolinguistike per Gjuhen Italiane ITA 358 13 13 100% 

3 Eliona Naqo Gjuhe Italiane e Avancuar 3 ITA 346 13 14 93% 

4 Nexhip Mërkuri  Gjuhe Shqipe ALB 148 1 1 100% 

5 Bukuroshe Isufaj  Studime të Komunikimit për Gjuhën 

Italiane 

ITA 342 13 13 100% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes Sem. I 99% 
Tabela 2: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit :Gjuhë  Italiane   

 

                                                           
59 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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8.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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 95.4% të studentëve përmbajtja e leksionit ishte shumë e mire, për 1.5% e 

mire si dhe për 3.1% mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmetike e vlerësimit për cdo pedagogë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht 

si mëposhtëm:   

 
Grafiku1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 75 of 167 
 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 69.2% e studentëve e cilësonin shumë të mire, 27.7% e cilësonin të 

mirë si dhe 3.1% mesatare. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 

mëposhtëm:  

 
Grafiku 27: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 69.2% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 26.2% e cilësonin si të mire si dhe 4.6% 

mesatare. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 69.2% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 28% ishin dakord si dhe 3.1% nuk ishin dakord, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 69.2% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 27.7% e studentëve ishin dakord, si dhe 3.1% e studentëve nuk 

ishin dakord.60 Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 58: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 70.8% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 26.2% ishin dakord, si dhe 3.1% e studentëve s’janë dakord. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon61:  

                                                           
60 Marzhi igabimit: 0.001 
61 MArzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  35.4% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 36.9 % ishin dakord, 15.4% nuk ishin dakord me qëndrimin si 

dhe 12.3% e studentëve nuk ishin aspak dakord62. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

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

 

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

53.8% e studentëve ishin totalisht dakord, 32.3% ishin dakord, 7.7% nuk ishin dakord, 

si dhe 6.2% nuk ishin aspak dakord . Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

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

 

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

58.5% e studentëve ishin totalisht dakord, 12.3% ishin dakord, 16.9% nuk ishin 

dakord, 10.8% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.5% e cilësonin të parëndësishëm63. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 9: A jeni dakord 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: 66.2% ishin totalisht dakord, 29.2% ishin dakord, 

3.1% nuk ishin dakord si dhe 1.5 nuk ishin aspak dakord. Me paraqitje grafike si më 

poshtë vijon:  

                                                           
63 Marzhi I gabimit; 0.001 
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Grafiku 10: A jeni dakord 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: 50.8% e studentëve ishin totalisht dakord, 35.4% ishin dakord, 7.7% nuk 

ishin dakord si dhe 6.2% e studentëve nuk ishin aspak dakord. 64Përgjigjet janë të 

shprëndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

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

 

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

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

si më poshtë vijon: 52.3% e studentëve ishin totalisht dakord, 33.8% ishin dakord, 

10.8% nuk ishin dakord, si dhe 3.1% nuk ishin aspak dakord. Përgjigjet janë të 

shprëndara sipas grafikut: 

                                                           
64 Marzhi I  
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Grafiku 12: A jeni dakord me qëndrimi : “Pjesmarrja në mësim ishte e vlefshme për plotësimin e dijes me njohuri të 

papërfshira në tekst”? 

 
 

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

përgjigjeve të studentëve është si më poshtë vijon: 69.2% e studentëve ishin totalisht 

dakord, 27.7% ishin dakord si dhe 3.1% nuk ishin dakord. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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: 29.2% e studentëve ishin totalisht dakord, 3.1% ishin dakord, 36.9% nuk ishin 

dakord, 23.1% nuk ishin aspak dakord si dhe 7.7% e studentëve nuk e cilësonin si të 

rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

8.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Bachelor në Gjuhë Italiane janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Pedagogu e ben lenden interesante 

- Cdo gje me pelqeu  

- Mesimdhenja 

- Çdo gje,thjesht nuk kuptohet pse sdo na japi mësim edhe semestrin e dyte 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam asgje 

- S’kam ide 
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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 semestrit 

vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, 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 43% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive.65 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së 

studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin 

pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020, gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në 

format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
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p
je

së
m

a
r
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1 Anila Hima  Metoda Kerkimore ne Studime te 

Perkthimit dhe Interpretimit 

MTI 536 1 5 20% 

2 Denis Sinanaj Teknologjia ne Perkthim CSE 540 7 11 64% 

3 Evis Hudhera  Gjuhe Standarde Shqipe ALB 520 7 11 64% 

4 Frosina Londo  Perkethim Biznesi dhe Ligjor nga C ne A ITA 539 8 16 50% 

5 Ilda Kanani Teori dhe Teknika te Perkthimit dhe te 

Interpretimit 

MTI 510 7 11 64% 

6 Ilda Kanani Përkthim Mediatik nga B në A dhe nga A 

në B 

ENG 536 1 5 20% 

7 Klodeta Dibra Perkthim nga C ne A ENG 530 1 5 20% 

8 Klodeta Dibra Interpretim nga C ne A ENG 531 1 5 20% 

9 Zamira 

Alimema  

Perkthim Biznesi dhe Ligjor nga B ne A 

dhe nga A ne B 

ENG 534 7 11 64% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrjes 43% 
Tabela 3: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Përkthim dhe 

Interpretim 

 

 

  

                                                           
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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9.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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  86.1% të studentëve përmbajtja e leksionit ishte 

shumë e mirë, për 12.3% e mirë, si dhe vetëm për 1.6%  shumë e keqe. Të dhënat e 

mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për çdo pedagog. 

Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

 

 
Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit?  
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2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 92.3% e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 7.7% e cilësonin si 

të mirë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 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: 92.3% 

e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 7.7% të mirë. 

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

I. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 80.2% e studentëve ishin 

totalisht dakord si dhe 19.8% ishin dakord, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht: 81.7% e studentëve 

ishin totalisht dakord  si dhe 18.3% e studentëve ishin dakord. Të dhënat e mësipërme 

janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 59: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 81.5% e studentëve ishin 

totalisht dakord  si dhe dhe 18.5% ishin dakord. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 6: : A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  58.1% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 15.5% ishin dakord, 15.5% nuk ishin dakord me qëndrimin si 

dhe 10.9% e studentëve nuk ishin aspak dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  

 
Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 22.8% ishin dakord si dhe 1.6% sjanë 

darkod. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 810: A jeni dakord me qëndrimin: “Pedagogu inkurajonte dialogun/ diskutimin në klasë.” 

 

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

62.9% e studentëve ishin totalisht dakord, 23% ishin dakord, 9.3% nuk ishin dakord, 

4.8% nuk ishin aspak dakord. Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 911: A jeni dakord 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: 75.4% ishin totalisht dakord dhe 24.6% ishin 

dakord. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 10: A jeni dakord 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: 75.4% e 

studentëve ishin totalisht dakord, 23.2% ishin dakord si dhe vetëm 1.4% nuk ishin 

dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakord 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: 75.2% e studentëve ishin totalisht dakord si dhe 24.8% ishin 

dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 12: A jeni dakord 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: 75.2% e studentëve ishin totalisht 

dakord dhe 24.8% ishin dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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: 50.2% e studentëve ishin totalisht dakord, 20.2% ishin dakord, 

15.3% nuk ishin dakord si dhe 14.3% e studentëve nuk ishin aspak dakord. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

9.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor Përkthim dhe 

Interpretim janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Materialet e marra 

- Mesojme gjera te reja 

- Lenda 

- Shpjegimi, qartesia. Ska ankesa 

- Bashkeveprimi pedagog-student 

- Komunikimi dhe diskutimi ne klase me pedagogun 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam asgje 

- S’kam ide 
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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 semestrit vjeshtë 2019 të vitit akademik 2019-2020, referuar programit 

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

studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është  89% e studentëve që 

kanë ndjekur kurset respektive.66 Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar 

lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të 

realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020,  gjenden në tabelën 

bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

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

t 
q

ë 

n
d

je
k

in
 

lë
n

d
ën

 

P
ër

q
in

d
ja

 e
 

p
je

së
m

a
r
rj

es
  

1 Anila Hima  Sociolinguistikë ENG 458 24 24 100% 

2 Armela Panajoti  Kerkim ne Edukim per 

Anglishten 

ENG 470 21 25 84% 

3 Armela Panajoti  Komunikim Nderkulturor ENG 453 21 25 84% 

4 Bukuroshe Isufaj  Italisht 1 (B2) ITA 431-1 24 24 100% 

5 Dorjana Klosi  Linguistike e Aplikuar e 

Avancuar 

ENG 461 24 24 100% 

6 Elonora Hodaj Didaktike e Letersise dhe 

Kultures 

ENG 456 21 25 84% 

7 Frosina Londo  Mesimedhenie e Gjuhes se Huaj 

ne/per kontekste evropiane 

ENG 463 17 31 55% 

8 Ilva Lamaj  Bazat psikologjike te edukimit PSI 450 24 24 100% 

9 Kozeta Hyso  Bazat pedagogjike te Edukimit ENG 440 24 24 100% 

10 Veneranda Hajrulla Didaktike e gjuhes Angleze ENG 455 23 31 74% 

11 Veneranda Hajrulla Veshtrim historik i metodave te 

mesimedhenjes 

ENG 442-

1 

24 24 100% 

                                                           
66 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 89% 
Tabela 4: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

 

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  83.6% të studentëve përmbajtja 

e leksionit ishte shumë e mirë, për 15.3% e mirë si dhe për 0.8%  mesatare.67 Të 

dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares aritmetike të vlerësimit për cdo 

pedagogë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   
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Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 82.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.6% e cilësonin si të 

mirë, për 3% vlerësimi ishte mesatar,  si dhe për 1% i keq. Këto të dhëna paraqiten 

gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 212: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 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: 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

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

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

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

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

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

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

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

sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 72.8% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 21.9% ishin dakord, 3.1% s’janë dakord, 2% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 1% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

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

ishin totalisht dakord, 16.9% ishin dakord, 39.5% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

16.2% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 4.8% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 21.9% ishin dakord, 4% nuk ishin dakord, 

1.1% nuk ishin aspak dakord si dhe 1% e cilësonin të parëndësishëm.68 Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 8: A jeni dakord 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 dakord, 23.6% ishin dakord, 26.9% nuk ishin 

dakord, 11.8% nuk ishin aspak dakord si dhe 4.5% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

                                                           
68 Marzhi igabimit: 0.001 
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Grafiku 9 : A jeni dakord 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: 73.7% ishin totalisht dakord, 21.2% ishin dakord, 

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

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm69. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 dakord, 27% ishin dakord5.8% nuk ishin dakord, 1.6% e 

studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 2.6% e cilësonin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

                                                           
69 Marzhi I gabimit: 0.002 
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Grafiku 11: A jeni dakord 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 dakord, 32.9% ishin dakord, 

6.5% nuk ishin dakord, 4% nuk ishin aspak dakord, si dhe  0.4% e studentëve nuk e 

cilësonin si të rëndësishëm70. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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 

dakord, 23.9% ishin dakord, 3.4% nuk ishin dakord, 1% nuk ishin aspak dakord si dhe 
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1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme.71 Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 

dakord, 3.1% ishin dakord, 22.2% nuk ishin dakord, 23.3% nuk ishin aspak dakord si 

dhe 11.6% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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10.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Profesional në 

Mësimdhënie Për CLAB në Lëndën e Gjuhë Angleze janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të 

studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të 

gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur 

vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të 

idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve 

bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Mënyra e zhvillimit të mësimit 

- Nuk kam ndonjë pakënaqesi 

- Mësim i qartë 

- Shpjegimi nga ana e pedagogut ishte i qartë 

- Pedagogu inkurajon djalogun. 

- Gjithcka 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgjë 

-  Nuk kam sugjerime. 

 

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 

2019-2020, 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 respektive72. Në tabelën që vijon janë 

pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 

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. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e 

programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020,  

gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

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

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 60% 
Tabela 5: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 
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mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

 

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 përmbajtja e leksionit ishte 

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. 

Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

 

 

Grafiku 1:  Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogu i 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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 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 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

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

totalisht dakord, 19% ishin dakord, 1.6% nuk ishin dakord,  si dhe  0.3% nuk ishin 

aspak dakord, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

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

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

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

sipas grafikut që vijon:  

 

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

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

totalisht dakord, 17.1% ishin dakord, 2.2% s’janë dakord, 0.3% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

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

ishin totalisht dakord, 17.8% ishin dakord, 30.8% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

16.7% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 3.3% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 
Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 26.3% ishin dakord, 3.0% nuk ishin dakord, 

0.5% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.5% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 8: A jeni dakord 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 dakord, 25.5% ishin dakord, 18.9% nuk ishin 

dakord, 12.7% nuk ishin aspak dakord si dhe 5.4% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 14: A jeni dakord 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: 80.6% ishin totalisht dakord, 16.2% ishin dakord, 

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

më poshtë vijon:  
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Grafiku 10: A jeni dakord 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 dakord, 

21.1% ishin dakord 9.3% nuk ishin dakord, 2.4% e studentëve nuk ishin aspak dakord 

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

të mëposhtëm:  

 
Grafiku 151: A jeni dakord 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 dakord, 22.5% ishin dakord, 
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8.8% nuk ishin dakord, 0.3% nuk ishin aspak dakord, si dhe  0.8% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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 

dakord, 19.8% ishin dakord, 1.5% nuk ishin dakord, 0.3% nuk ishin aspak dakord si 

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

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 dakord, 9.4% ishin dakord, 
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24.0% nuk ishin dakord, 32.4% nuk ishin aspak dakord si dhe 6.6% e studentëve nuk 

e cilësonin si të rëndësishëm73. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

11.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Profesional Shkenca 

Administrative janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen 

të theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Si spjegohet mësimi  

- Të gjitha.  

- Aktivizimi  

- Njohuri që i kemi marrë dhe në ciklin e parë të studimeve 

- Shpjegimi 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam  

- Asgjë  

- Prekshmëria e cështjeve 

 

                                                           
73 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 respektive74. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë 

të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. 

Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të 

studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020,  gjenden në 

tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  
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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% 

                                                           
74 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 58.8% 
Tabela 6: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

  

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 vlerësonjë si shumë të mirë përmbajtjen e 

leksionit, 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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 

mëposhtëm:   
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Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogu i 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. Këto të 

dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  

 
Grafiku 16: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 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. 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 80.4% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 17% ishin dakord, 1.6% nuk ishin dakord,  0.8% nuk ishin aspak 

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

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 82.2% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 16.2% e studentëve ishin dakord, 0.8% e studentëve nuk ishin 

dakord si dhe 0.5% nuk ishin aspak dakord, si dhe 0.2% e cilësonin si të pa 

rëndësishëm. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 517: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 82.2% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 15.6% ishin dakord, 0.8% s’janë dakord, 0.9% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si të parëndësishme. Të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  32.1% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 9.4% ishin dakord, 26.8% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

21.6% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 10.2% e cilësonin të 

parëndësishëm vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon:  
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Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 16.3% ishin dakord, 5.7% nuk ishin dakord, 

2.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 2.8% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 8: A jeni dakord 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 dakord, 11.3% ishin dakord, 26.5% nuk ishin 

dakord, 14.0% nuk ishin aspak dakord si dhe 7.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 83.2% ishin totalisht dakord, 14.4% ishin dakord, 

1.6.% nuk ishin dakord, 0.5% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.2% e studentëve e 

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

 

 
Grafiku 10: A jeni dakord 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 dakord, 17.3% 

ishin dakord 7.6% nuk ishin dakord, 2.1% e studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 

2.2% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të 

mëposhtëm:  
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Grafiku 11: A jeni dakord 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 dakord, 13.6% ishin dakord, 

7.6% nuk ishin dakord, 3.6% nuk ishin aspak dakord, si dhe  0.5% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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 

dakord, 16.7% ishin dakord, 2.5% nuk ishin dakord, 0.5% nuk ishin aspak dakord si 
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dhe 0.2% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 dakord, 4.0% ishin dakord, 19.6% nuk 

ishin dakord, 33.6% nuk ishin aspak dakord si dhe 14.8% e studentëve nuk e cilësonin 

si të rëndësishëm75. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

                                                           
75 Marzhi I gabimit:0.001 
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12.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Profesional në e Drejtë 

Penale janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të 

theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Të gjitha  

- Më pëlqeu metoda e mësimdhënies, pregatitja e pedagogut, përcimi.  

- Me pëlqeu prakticiteti 

- Nuk kam gjëra të cilat nuk më pëlqyen  

- Me pëlqeu shumë mënyra se si pedagogu organizonte mësimdhënien 

- Mësimi ishte shumë i qartë 

- Pedagogu ishte shumë i pregatitur 

- Lënda në përgjithësi 

- Qëllimi i mësimit u shpreh qartë 

- Më pëlqeu shumë ana konkrete që i bëhej leksionit 

- Të gjitha temat e mësimit ishin interesante , por më shumë tërheqese ishte pjesa e 

bashkëpunimit të shteteve anëtare në lidhje me transferimin e procedimeve dhe 

ekstradimin e personave ndaj te cilëve ishte bërë denoncimi nga shteti kërkues për 

fillimin e procedimit. 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Asgjë 

- Nuk kam 

- Pedagogu inkurajon mendimin kritik,dhe është gjithnjë i pregatitur 

 

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 
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përqindje është 54 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive76. Në tabelën që vijon 

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

2019, 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. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në 

pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit 

akademik 2019-2020,  gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

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

t 
q

ë 

n
d

je
k

in
 

lë
n

d
ën

 
P

ër
q

in
d

ja
 e

 

p
je

së
m

a
r
rj

es
  

1 Arjan Vasjari Mbrojtja e te Drejtave te Njeriut 

ne Nivel Nderkombetar 

DRE 515 12 23 52% 

2 Belinda Halilaj  E Drejta Materiale e BE DRE 510 14 23 61% 

3 Erjon Hitaj E Drejta Nderkombetare Publike 

(pjesa speciale) 

DRE 511 13 23 57% 

4 Erjon Hitaj Diplomaci DRE 522 8 15 53% 

5 Jonida Mehmetaj  Menaxhim krizash DRE 523 8 15 53% 

6 Klajdi Myzaferi  E Drejta Kushtetuese e Krahasuar DRE 513 13 22 59% 

7 Myzafer Elezi  Ligji Nderkombetar Penal DRE 517 7 15 47% 

8 Stela Meçaj Gjykimet Nderkombetare DRE 521 8 15 53% 

Mesatarja e Përqindjes së Pjesëmarrje 54% 
Tabela 7: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

                                                           
76 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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mbyllura të ndara në dy seksione. Për secilën pyetje është pasqyruar grafikisht mesatarja 

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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  82.2% të studentëve shumë e mirë, për 14.9% e 

mirë, si dhe për 2.9% mesatare. Të dhënat e mësipërme janë gjeneruar prej mesatares 

aritmetike të vlerësimit për cdo pedagogë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu 

grafikisht si mëposhtëm:   

 

 

Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogu i leksionit : Mesatarja e vlerësimit të pedagogëve të programit të studimit 

është si vijon: 82.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 17.8% e cilësonin 

si të mirë. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:  
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

aritmetike në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si 

vijon: 82.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë si dhe 17.8% e cilësonin  të mirë. 

Me shprendarjen grafike si vijon:  

 
Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 78.7% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 20.3% ishin dakord, si dhe 1% nuk ishin dakord,  të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 80.6% e studentëve 

ishin totalisht dakord si dhe 19.4% e studentëve ishin dakord. nuk ishin dakord. të 

dhënat e mësipërme janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 

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

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 79.7% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 19.3% ishin dakord si dhe vetëm 1% e studentëve nuk janë dakord. 

Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 618: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  33% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 17.2% ishin dakord, 17.6% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

22.7% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 9.6% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit.77 Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

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

 

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

76.8% e studentëve ishin totalisht dakord, 21% ishin dakord si dhe 2.7% nuk ishin 

dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

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

 

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

28.7% e studentëve ishin totalisht dakord, 24.7% ishin dakord, 22.2% nuk ishin 

dakord, 12.3% nuk ishin aspak dakord si dhe 12.2% e cilësonin të parëndësishëm78. 

Të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakord 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: 77.2% ishin totalisht dakord, 21.8% ishin dakord, 

si dhe 1% nuk ishin dakord. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

                                                           
78 Marzhi I gabimit: 0.001 



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 126 of 167 
 

 
Grafiku 1019: A jeni dakord 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: 72.2% e studentëve ishin totalisht dakord, 

25.9% ishin dakord 1% nuk ishin dakord, 1% e studentëve nuk ishin aspak dakord79. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakord 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: 72% e studentëve ishin totalisht dakord si dhe 28% ishin dakord. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

                                                           
79 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku 12: A jeni dakord 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: 77.8% e studentëve ishin totalisht 

dakord si dhe 22.2% ishin dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 203: A jeni dakord 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 Marrëdhënie Ndërkombëtare 

është si më poshtë vijon: 18% e studentëve ishin totalisht dakord, 10.5% ishin dakord, 

23.3% nuk ishin dakord, 43.4% nuk ishin aspak dakord si dhe 4.8% e studentëve nuk 

e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  
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Grafiku 14 A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

13.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor Marrëdhënie 

Ndërkombëtare janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. 

Vlen të theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe 

përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e 

mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i 

drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Ishte i qarte  

- Mesimi 

- Qellimi i shprehjes se mesimit  

- Menyra e komunikimit dhe marredhenia me pedagogun 

- Seminari dhe zhvillimi I tij,nxitja e mendimit kritik. 

- Komunikimi me pedagogun,dhe menyra e mesimdhenies. 

- Analiza thelbesore e detyrave te kursit. 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam sugjerime  

- Asgje  

- Pjesemarja e nxenesve 

- Te nxitet mendimi kritik  

- Te jene me te kuptueshem per problemet shendetesore 

- Hulumtime te reja per temat e trajtuara,pasi jane te perseritura dhe te vjetra si 

opinione 
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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 

respektive80. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë të detajuar lëndët e programit të 

studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së 

studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin 

pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020,  gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në 

format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
tu

d
en

të
t 

q
ë 

k
a
n

ë 

p
lo

të
su

a
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d
en
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q
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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 

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

% 

                                                           
80 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 87.2% 
Tabela 8: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Profesional në Ciklin e ulët me 

profil minor parashkollor 

  

14.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   
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Grafiku 1: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogu i 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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 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: 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. 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 67.3% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 24% ishin dakord, 8.1% nuk ishin dakord,  si dhe 0.5% nuk ishin 

aspak dakord, të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 66.1% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 26.2% e studentëve ishin dakord, 7.3% e studentëve nuk ishin 

dakord si dhe 0.5% nuk ishin aspak dakord. Të dhënat e mësipërme janë të shpërndara 

sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 71.8% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 22.5% ishin dakord, 5.2% s’janë dakord, si dhe 0.5% e studentëve 

nuk ishin aspak dakord. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  37.4% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 20.3% ishin dakord, 25.4% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

15.3% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 1.6% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 7: A jeni dakord me qëndrimin: “Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”? 

 

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

64.4% e studentëve ishin totalisht dakord, 25.8% ishin dakord, 7.6% nuk ishin dakord, 

si dhe 1.9% nuk ishin aspak dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

 

 
Grafiku 8: A jeni dakord 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 dakord, 20.8% ishin dakord, 24.4% nuk ishin 

dakord, 13.0% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.8% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 72.0% ishin totalisht dakord, 20.0% ishin dakord, 

70.% nuk ishin dakord, 0.2% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.7% e studentëve e 

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

 

 
Grafiku 21: A jeni dakord 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 dakord, 26.1% ishin dakord 10.0% nuk ishin dakord, 0.8% e studentëve nuk 

ishin aspak dakord si dhe 0.9% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm:  
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Grafiku 22: A jeni dakord 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: 57.9% e studentëve ishin totalisht dakord, 26.0% ishin dakord, 

10.6% nuk ishin dakord, 3.5% nuk ishin aspak dakord, si dhe  1.8% e studentëve nuk 

e cilësonin si të rëndësishëm81. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 23: A jeni dakord 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 

                                                           
81 Marzhi gabimit: 0.002 
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dakord, 25.6% ishin dakord, 6.4% nuk ishin dakord, 1.5% nuk ishin aspak dakord si 

dhe 0.7% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 totalisht dakord, 7.0% ishin dakord, 27.0% nuk ishin dakord, 31.3% nuk ishin 

aspak dakord si dhe 11.9% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet 

janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 
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14.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Profesional në Ciklin e 

Ulët me Profil Minor Parashkollor janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy 

pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë 

përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. 

Komentet e mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt 

lënde i drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Shpjegimi i mësimit 

- Interesant 

- Në përgjithësi mësimi zhvillohej mirë,kishte pjesëmarrje te te gjith nxenesve  

- Asgjë 

- Mësimi ishte shumë interesant  

- Përmbajtja e lëndës  

- Mënyra si e servirte mësimin pedagogia tek studentet  

- Nxitja e mendimit kritik 

- Mësimi ishte i bukur dhe efektiv.  

- Nuk me pelqeu salla sepse ishte e vogël. 

- Më pëlqen pjesëmarrja në mësim dhe nuk më pëlqejnë detyrat e organizuara në 

klasë  

- Më pëlqen shpjegimi dhe nuk me pëlqejnë detyrat në klasë  

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Mos na shpjegoj aq shumë 

- Skam  

- Vazhdoni kështu 

- Nuk kam sugjerim  

- Mësimi zhvillohej brënda normave  

- Mendoj se është në rregull 
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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 respektive82. Në tabelën që vijon janë pasqyruar në mënyrë 

të detajuar lëndët e programit të studimit gjatë semestrit vjeshtë 2019, 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. 

Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësorët për lëndët e programit të 

studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit akademik 2019-2020,  gjenden në 

tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

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

t 
q

ë 

n
d

je
k

in
 

lë
n

d
ën

 
P

ër
q

in
d

ja
 e

 

p
je

së
m

a
r
rj

es
  

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 9: 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 pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, 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 

                                                           
82 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

 

 

Grafiku 24: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogu i 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 
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mirë,si dhe për 1.1% vlerësimi ishte mesatar. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu 

grafikisht si mëposhtëm:  

 

 
Grafiku 25: 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 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht 82.9% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 16% ishin dakord, 1.1% nuk ishin dakord,  të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht 85.0% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 12.8% e studentëve ishin dakord, 2.2% e studentëve nuk ishin 

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

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

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 89.6% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 9.3% ishin dakord, si dhe 1.1% s’janë dakord. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  
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Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  38.6% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 5.5% ishin dakord, 19.9% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

23.1% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 12.8% e cilësonin të 

parëndësishëm vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që 

vijon: 

 
Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 13.8% ishin dakord, 1.1% nuk ishin dakord, 

si dhe 1.4% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut 

që vijon: 
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Grafiku 26: A jeni dakord 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 dakord, 10.4% ishin dakord, 22.2% nuk ishin 

dakord, 18.7% nuk ishin aspak dakord si dhe 8.2% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakord 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 dakord, 7.1% ishin dakord, 

1.1.% nuk ishin dakord. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 270: A jeni dakord 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 dakord, 8.4% ishin dakord , si 

dhe 1.4% e studentëve nuk ishin aspak dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas 

grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 11: A jeni dakord 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 dakord, 10.8% ishin dakord, 
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6.6% nuk ishin dakord, si dhe 1.4% nuk ishin aspak dakord.. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 282: A jeni dakord 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 

dakord, 10.4% ishin dakord, 1.1% nuk ishin dakord, 1.4% nuk ishin aspak dakord. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 29: A jeni dakord 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 dakord,  9.3% nuk ishin dakord, 24.9% nuk 

ishin aspak dakord si dhe 49.1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  



  
 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E SIGURIMIT TË BREDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

Faqja: 147 of 167 
 

 
Grafiku 30: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

 

 

 

 

15.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor në Edukim janë 

pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e hapura. Vlen të theksohet se 

duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë 

qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. Komentet e mëposhtme janë në nivel 

programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt lënde i drejtohen specifikisht jeni të 

lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Mesimi shume interesant  

- Menyra e organizimit te leksioneve dhe seminareve m'u duk interesante 

- Profesorja eshte shume e pergatitur, gjithmone e gatshme per te sqaruar cdo 

paqartesi qe mund te kemi, e ben lenden interesante dhe nxit mendimin kritik. 

- Pedagogu inkurajon mendimin kritik, qellimi i mesimit u shpreh qarte 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Nuk kam sugjerim  
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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 respektive83. Në tabelën që vijon 

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

2019, 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. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në 

pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit 

akademik 2019-2020,  gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
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d
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m

a
r
rj
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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 10: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Pedagogjinë e 

Specializuar Sociale 

 

 

                                                           
83 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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16.2 Analiza e të dhënave  

 

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. Në vijim pasqyrohen rezultatet e pyetjeve të 

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

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

secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   
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Grafiku 31: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogu i 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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si 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: 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. 
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Grafiku 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 81.6% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 15% ishin dakord, 1.9% nuk ishin dakord,  0.9% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 0.7% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 

 
Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

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

ishin totalisht dakord, 13.5% e studentëve ishin dakord, 3.5% e studentëve nuk ishin 

dakord si dhe 0.65% nuk ishin aspak dakord. Të dhënat e mësipërme janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 5: A jeni dakord me qëndrimin: "Qëllimi i mësimit u shpreh qartë?" 

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

totalisht dakord, 15.8% ishin dakord, 1% s’janë dakord, 0.7% e studentëve nuk ishin 

aspak dakord. Të shpërndara sipas grafikut që vijon:  

 
Grafiku 6: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  27.7% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 22.1% ishin dakord, 26.3% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

23.2% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 0.7% e cilësonin të parëndësishëm 

vështirësinë e leksionit. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:  
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Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 20.1% ishin dakord, 1.2% nuk ishin dakord, 

1.0% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.7% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 

 
Grafiku 8: A jeni dakord 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 dakord, 25.6% ishin dakord, 25.8% nuk ishin 

dakord, 13.8% nuk ishin aspak dakord si dhe 1.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 9: A jeni dakord 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: 82.5% ishin totalisht dakord, 15.5% ishin dakord, 

1.3.% nuk ishin dakord, 0.3% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.3% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm.84 Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  

 

 
Grafiku 10: A jeni dakord 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 

dakord, 26.9% ishin dakord 1.9% nuk ishin dakord, 1.0% e studentëve nuk ishin 

                                                           
84 Marzhi I gabimit: 0.001 
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aspak dakord si dhe 1.0% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
Grafiku 32: A jeni dakord 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 dakord, 24.0% ishin dakord, 

3.3% nuk ishin dakord, si dhe  1.3% nuk ishin aspak dakord. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut: 

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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 
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dakord, 20.6% ishin dakord, 1.7% nuk ishin dakord, si dhe 0.7% nuk ishin aspak 

dakord. Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 dakord, 6.7% ishin dakord, 20.2% nuk ishin dakord, 45.9% nuk ishin aspak 

dakord si dhe 4.6% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të 

shpërndara sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

16.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor në Pedagogjinë 
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e Specializuar Sociale janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e 

hapura. Vlen të theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë 

përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. 

Komentet e mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt 

lënde i drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Shpjegimi shume i qarte  

- Gjithcka shume mire 

- Shpjegim i rregullt 

- Mesova gjera te reja, cdo gje ishte mire, nuk kishte gje per te mos pelqyer 

- Te mesosh vetem me pjesemarrje ne leksione tregon shume 

- Njohja me metodat statistike 

- Metodika e mesimdhenies 

- Pergatija shkencore e pedagogut dhe teknikat e mesimdhenies  

- Menyra e dhenies se leksioneve duke i gershetuar me raste dhe ushtrime konkrete, 

si dhe me sekuenca filmike te rasteve 

 

 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Gjithcka ne menyren e duhur 

- Metodat digjitale do te ishin me frytedhenese, sepse informacioni gershetohet me 

praktika, eksperienca. 

- Te perfshihen leksione me videoprojektore  

- Te kemi klasa sa me te pershtatshme per zhvillimin e mesimit 

 

 

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 respektive85. Në 

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

semestrit vjeshtë 2019, 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. Ndërkohë që përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në 

                                                           
85 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesmarrjes së studentëve në çdo lëndë. 
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pyetësorët për lëndët e programit të studimit të realizuara në semestrin pranverë 2020 të vitit 

akademik 2019-2020,  gjenden në tabelën bashkëlidhur këtij raporti në format exel.  

Nr  Pedagogu  Lënda Kodi  

S
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d
en

të
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q
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k
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lo
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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 11: Pjesëmarrja e studentëve në studim sipas lëndëve në programin e studimit Master Shkencor në Mësimdhënie 

Gjuhë Shqipe dhe letërsi 

17.2 Analiza e të dhënave  

Analiza e të dhënave të pytesorëve është e organizuar në dy seksione të cilat përkojnë 

njëkohësisht me organizimin e pyetësorit.  Përgjigjet për cdo pyetje janë gjeneruar prej 

sistemit UVMS, të shprehura në përqindje. Vlen për tu theksuar se për secilin rast është 

paraqitur njëkohësisht edhe marzhi i gabimit të përllogaritjes prej sistemit. Pyetësori është i 

përbërë prej 16 pyetjesh, 14 pyetje të mbyllura si dhe 2 pyetje të hapura. Në këto të fundit 

studentët kanë parqitur opinionin e tyre mbi atë se cfarë ju pëlqeu a nuk ju pëlqeu nga mësimi 

si dhe cfarë do të sugjeronin për përmirësim e tij. Duke qenë fakultative jo të gjithë studentët 

pjesëmarrës në pyetësor i janë përgjigjur dy pyetjeve të hapura.  

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

lëndë, u gjykua e përshtatshme që të pasqyrohen sikurse janë përgjigjur studentët si një 

nëncështje e vecantë për cdo program studimi. 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 
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secilën lëndë e shprehur në përqindje) ndërkohë që për përgjigjet e studentëve në përqindje 

për secilën prej lëndeve me pedagogun respektiv, jeni të lutur ti referoheni tabelës së  

programit  të studimit në excel e cila gjendet bashkëlidhur.  

Vlen të theksohet se Rezultat që paraqiten në vijim i përkasin vetëm lëndëve të realizuara në 

semestrin vjeshtë 2019. Përsa i përket lëndëve që janë realizuar në semestrin pranverë 2020, 

për shkak të situatës së krijuar prej pandemisë COVID19, u gjykua si e përshtatshme që 

rezultatet e tyre të përcillen në format excel sikurse gjenerohen prej sistemit UVMS. 

  

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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu grafikisht si mëposhtëm:   

 

 

Grafiku 33: Si e vlerësoni përmbajtjen e leksionit? 

 

2. Pedagogu i 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. Këto të dhëna paraqiten gjithashtu 

grafikisht si mëposhtëm:  
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Grafiku 2: Si e vlerësoni pedagogun tuaj të leksionit? 

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

në përqindje e përgjigjeve të studentëve për secilën prej vlerave është si vijon: 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 3: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

II. Seksioni i dytë   

1. Me qëndrimin : “Mësimi ishte Interesant” mesatarisht: 79.8% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 19% ishin dakord, 1.1% nuk ishin dakord,  0.4% nuk ishin aspak 

dakord, si dhe 0% e studentëve e cilësonin si të parëndësishëm, të shpërndara sipas 

grafikut që vijon: 
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Grafiku 4: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte Interesant”? 

 

2. Me qëndrimin: “Qëllimi i mësimit u shpreh qartë”, mesatarisht : 83.7% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 15.6% e studentëve ishin dakord, 0.4% e studentëve nuk ishin 

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

sipas grafikut që vijon:  

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

3. Me qëndrimin: “Pedagogu ishte i qartë” mesatarisht: 86.0% e studentëve ishin 

totalisht dakord, 12.9% ishin dakord, 0.8% s’janë dakord. Të shpërndara sipas 

grafikut që vijon:  
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Grafiku 34: A jeni dakord me qëndrimin:  “Pedagogu ishte i qartë”? 

 

4. Me qëndrimin :“Përmbajtja e mësimit ishte shumë e vështirë”,  39.5% e studentëve 

ishin totalisht dakord, 15.2% ishin dakord, 27.0% nuk ishin dakord me qëndrimin, 

13.6% e studentëve nuk ishin aspak dakord, si dhe 4.7% e cilësonin të parëndësishëm 

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

 

  
Grafiku 7: A jeni dakord 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 dakord, 19.8% ishin dakord, 3.2% nuk ishin dakord, 

1.4% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.1% e cilësonin të parëndësishëm. Përgjigjet janë 

të shpërndara sipas grafikut që vijon: 
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Grafiku 8: A jeni dakord 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 dakord, 20.4% ishin dakord, 22.6% nuk ishin 

dakord, 9.8% nuk ishin aspak dakord si dhe 3.6% e cilësonin të parëndësishëm. Të 

shpërndara sipas grafikut që vijon: 

 
Grafiku 9: A jeni dakord 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: 87.0% ishin totalisht dakord, 11.4% ishin dakord, 

1.4.% nuk ishin dakord, 0.1% nuk ishin aspak dakord si dhe 0.1% e studentëve e 

cilësonin qëndrimin të parëndësishëm. Me paraqitje grafike si më poshtë vijon:  
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Grafiku 10: A jeni dakord 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 dakord, 20.0% ishin dakord 3.5% nuk ishin dakord, 1.7% e 

studentëve nuk ishin aspak dakord si dhe 1.2% e cilësonin të parëndësishëm. 

Përgjigjet janë të shpërndara sipas grafikut të mëposhtëm: 

 
Grafiku 11: A jeni dakord 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 dakord, 20.0% ishin dakord, 
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3.5% nuk ishin dakord, 1.7% nuk ishin aspak dakord, si dhe  1.2% e studentëve nuk e 

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

 
Grafiku 12: A jeni dakord 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 

dakord, 14.9% ishin dakord, 1.3% nuk ishin dakord, 0.3% nuk ishin aspak dakord si 

dhe 0.1% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishme. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 13: A jeni dakord 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 

dakord, 4.8% ishin dakord, 18.9% nuk ishin dakord, 36.5% nuk ishin aspak dakord si 
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dhe 9.5% e studentëve nuk e cilësonin si të rëndësishëm. Përgjigjet janë të shpërndara 

sipas grafikut:  

 
Grafiku 14: A jeni dakord me qëndrimin: “Mësimi ishte i mërzitshëm?” 

 

 

17.3 Komentet e studentëve  

Në këtë seksion të fundit të analizimit të pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e 

cilësisë së mësimdhënies për lëndët e programit të studimit Master Shkencor në Mësimdhënie 

në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi janë pasqyruar disa prej përgjigjeve të studentëve në dy pyetjet e 

hapura. Vlen të theksohet se duke qenë pyetje fakultative jo të gjithë studentët i janë 

përgjigjur si dhe përgjigjet që kanë qenë thuajse të njëjta janë paraqitur vetëm nje herë. 

Komentet e mëposhtme janë në nivel programi studimi ndërkohë që për të idenfilkuar se kujt 

lënde i drejtohen specifikisht jeni të lutur ti referoheni pyetesorëve bashkëlidhur. 

 “ Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë nuk ju pëlqeu nga mësimi?”:   

- Mesimedhenia eshte korrekte  

- Shpjegimi  

- Permbajtja e lendes , menyra e shpjegimit.  

- Mesimi u shpreh ne menyre te qarte 

- Organizimi 

- Mesimi shprehet ne meyre te sakte dhe te qarte  

- Me pelqeu gjithcka 

- Mesimedhenia eshte korrekte 

- Mendoj se pedagogia eshte e persosur profesionalisht 

- Me shume me pelqen elokuenca e pedagoges dhe afesia qe ka per te nxitur 

sintetizimin e logjikes te nxenesit  

- Mesimi zhvillohet ne menyren e duhur 

- Komunikimi dhe diskutimi ne klase me pedagogun 
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 “Sugjerime për përmirësimin e mësimit”:  

- Aktivizimi i nxensit  

- Te kete tema te lira 

- S’ka 

- Të zhvillohen me shume seminare 

- Nuk kam sugjerime 

- Nuk kam asnje sugjerim sepse mesimi shprehet ne menyre te qarte 

 


