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I- Hyrje  

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë i kushton një rëndësi të veçantë hartimit të politikave 

dhe procedurave për sigurimin e brendshëm të cilësisë me qëllim vlerësimin dhe garantimin e 

ushtrimit të veprimtarisë akademike, administrative dhe financiare në Institucion1. Një prej 

praktikave më të aplikuara me qëllim vlerësimin e aspekteve të veçanta në institucionet e arsimit 

të lartë dhe jo vetëm, është vjelja e opinionit dhe mendimit të studentëve. Vendosja e studentëve 

në qendër të proceseve të vlerësimit të politikave dhe aktivitetit të institucionit është jo vetëm një 

qasje parimore por njëkohësisht edhe një e drejtë e sanksionuar në Statutin e Universitetit të 

Vlorës, Neni 73, Pika d: “Studentët kanë të drejtë të shprehin vlerësimin për cilësinë e 

mësimdhënies dhe punën e përsonelit në Universitet”.  

 

Në përmbushje të Standardit V.5 të Kodit të Cilësisë “Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) 

përfshin dhe angazhon studentë në organet vendimarrëse e këshilluese, në kuadër të hartimit, 

miratimit, rishikimit e përmirësimit të programeve të studimit, metodave të mësimdhënies dhe 

cilësisë së burimeve e shërbimeve ndaj tyre.” si dhe të aktiviteteve të parashikuara në Planin e 

Masave për Përmbushjen e Rekomandimeve të lëna prej Bordit të Akreditimit (Rekomandimi 

Nr.3), VSA nr.29, datë 22.05.2018, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë ka miratuar 

implementimin e Pyetësorit të Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së 

Shërbimeve të Ofruara prej Stafit Administrativ dhe Ndihmësakademik, miratuara me VSANr. 

51 datë 20.09.2019, ndryshuar me VSA Nr. 25, datë 12.05.2021.  I cili është implementuar për 

herë të parë gjatë vitit akademik 2020-2021. Pyetjet e të cilit janë të konceptuara në mënyrë të 

tillë që vjelin informacion në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë e sektorit respektiv, duke 

mundësuar vjeljen e informacionit shumë dimensional për të hartuar më tej politika dhe 

identifikuar ato instrumenta të cilat do të përmirësojnë më tej.  

 

Rezultatet e paraqitura në këtë raport sugjerohen të bëhen pjesë e analizave dhe të përfshihen në 

planet e veprimit dhe planet e punës me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve 

ndihmës akademike dhe administrative në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë. 

Njëkohësisht rezultatet e paraqitura në raport ndihmojnë në vlerësimin mbi nivelin e 

përmbushjes së një sërë kritereve dhe standardeve të Kodit të Cilësisë në Institucionet e Arsimit 

të Lartë miratuar sipas prespektivës dhe vlerësimit të studentëve.  

                                                
1 Statuti i Universitetit “ Ismail Qemali”, Vlorë. Neni 80. Fq. 46.   
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 Kuadri Ligjor  

Hartimi i pyetësorit për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara prej 

stafit administrativ dhe ndihmësakademik është mbështetur në :  

 Përcaktimet e Ligjit të Arsimit të Lartë nr.85/2015, datë 17.09.2015, Kreu IX, Neni 98, 

pika ç.   

 Në standardet dhe Kriteret e Kodit të Cilësisë miratuar me Vendim të Këshillit të 

Ministrave, Ky raport i referohet edhe standardeve dhe kritereve për Sigurimin e Cilësisë 

së Brendshme, të përcaktuara në VKM Nr.531, datë 11.9.2018.  

 

Prej konceptimit të implementimit të një instrumenti të ri vlerësimi në Universitetin “Ismail 

Qemali”, Vlorë deri  në aplikimin e tij, janë prodhuar një sërë dokumenta të cilat vijnë në ndihmë 

të gjithë procesit:  

 Urdhër i Rektorit nr.31, datë 11.04.2019 “Për ngritjen e grupit të punës, për pilotimin e 

draft-pytësorit të studentëve për vlerësimin e shërbimeve të ofruara prej stafit 

administrativ/ ndihmës akademik në UV”.  

 Urdhër i Rektorit nr.31/1, datë 25.04.2019, “Për një ndryshim në Urdhërin Nr.31 datë 

11.04.2019”.  

 Vendimi i Senatit Akademik Nr.51, datë 20.09.2019 “Për Miratimin e Pyetësorit për 

Studenët për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara Prej Stafit 

Administrativ dhe Ndihmësakademik në UV”. 

 Vendim Senati Nr. 25, datë 12.05.2021 “Për një Ndryshim në Vendimin e Senatit 

Akademik Nr.51, datë 20.09.2019 “Për Miratimin e Pyetësorit për Studentët për 

Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara Prej Stafit 

Administrativ dhe Ndihmësakademik në UV”.  

 Vendim i Senatit Akademik Nr. 26, datë 12.05.2021 “ Për disa Ndryshime në Vendimin e 

Senatit Akademik Nr. 74 datë 16.06.2020 “ Për procedurën e Analizës së Pyetësorëve të 

Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve Prej Stafit 

Administrativ dhe Ndihmësakademik në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë”.  

 Vendim i Senatit Akademik Nr. 74 datë 16.06.2020 “ Për procedurën e Analizës së 

Pyetësorëve të Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve  

Prej Stafit Administrativ dhe Ndihmësakademik në Universitetin “Ismail Qemali”, 

Vlorë”. 
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Ky raport është përpiluar prej Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Vlerësimit 

Institucional, ngarkuar jo vetëm prej VSA të sipërcituara por edhe si një detyrë funksionale 

përcaktuar në Statutin e UV-së, Neni 82.   

 Metodologjia  

Qasja metodologjike me qëllim vlerësimin e cilësisë së shërbimeve ndihmës akademike dhe 

administrative në Universitetin “ Ismail Qemali”, Vlorë është sasiore dhe instrumenti për vjeljen 

e të dhënave është Pyetësori i Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së 

Shërbimeve të Ofruara prej Stafit Administrativ dhe Ndihmësakademik, miratuara me Vendim 

Senati Nr. 51 datë 20.09.2019, ndryshuar me Vendimin e Senatit Nr. 25, datë 12.05.2021.  

 

Pyetësori është i organizuar në katër seksione (pyetje kryesore) dhe është i përbërë prej 47 

pyetjeve prej të cilave 38 janë të mbyllura si dhe 9 janë të hapura. Disa prej pyetjeve janë 

konceptuar të kushtëzuara nga përgjigjja e pyetjes së mëparshme si psh: në pyetjen P1.a mbi 

Sekretaritë mësimore, e vetëm nëse vlera e përgjigjes së studentëve për pyetjen “Sa shpesh e keni 

frekuentuar sekretarinë mësimore?” është : Gjithmonë, Shpesherë, rrallëherë atëherë studentit i 

shfaqen pyetjet : 1.1. “A merrni përgjigje të qartë dhe të drejtëpërdrejtë për pyetjet që ju keni?”; 

1.2 “A komunikon me ju sekretarja duke respektuar etikën e komunikimit?”. (Për më tepër 

referojuni draft-pyetësorit bashkëlidhur- Evidenca 6). Përgjigjet e pyetjeve të mbyllura janë të 

organizuara me 5 shkallë ( gjithmonë – Shpeshherë – Rrallëherë – Asnjëherë - Pa përgjigje / 

Mëse të Mjaftueshme - të Mjaftueshme - Aspak të Mjaftueshme – Nuk janë bashkëkohore - Pa 

Përgjigje/ shumë të Mirë – të Mirë - keq – Shumë keq - pa përgjigje). 

 

Seksioni i Parë përkon me organizimin strukturor të stafit ndihmës akademik dhe administrativ 

të sektorëve dhe drejtorive, laboratorëve dhe qendrave kërkimore në Universitetin “Ismail 

Qemali”, Vlorë më specifikisht: Sekretaritë Mësimore, Shërbimi ndaj Studentëve, Sektori i 

Këshillimit të Karrierës, ALUMNI dhe Aktiviteteve kulturore-sportive, - Sektori i Bibliotekës 

Shkencore, Laboratorët/Qendrat Kërkimore Shkencore, pranë Fakulteteve, Shërbimet 

Teknologjike ( IT), Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë. ( 26 pyetje të mbyllura si 

dhe 8 pyetje të hapura).  

Për secilin prej sektorëve përpos pyetjeve të mbyllura nëpërmjet një pyetje të hapur studentët 

shprehnin opinionin e tyre mbi aspektet që dëshironin të përmirësonin. Njëkohësisht është e 

rëndësishme të theksohet se me qëllim vjeljen e një informacioni sa më objektiv, studentët të 

cilët nuk kishin marrë shërbim së paku një herë prej sektorit përkatës nuk mund të vlerësonin 

aspekte të tjera. Teknikisht është zgjidhur nëpërmjet pyetjeve kushtëzuese në Google Form.  
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Në seksionin e dytë, të përbërë prej 6 pyetjeve të mbyllura dhe 1 të hapur, studentët kanë dhënë 

vlerësimin e tyre mbi infrastrukturën dhe kushtet higjenosanitare duke përfshirë disa dimensione 

si mjediset e auditorëve, sistemin e ngrohjes, sistemin e ndriçimit, cilësinë e bazës materiale, 

higjena e auditorëve, higjena e tualeteve etj. Përseri studentët kanë të drejtë të zgjedhin midis 5 

shkallëve: shumë mirë, mirë, keq, shumë keq, pa përgjigje.  

 

Seksioni i tretë konsiston në 4 pyetjeve të mbyllura dhe ka për qëllim vjeljen e informacionit 

mbi përfshirjen e studentëve në aktivitete të ndryshme që organizon UV-ja si dhe identifikimin e 

instrumentave të preferuar prej studentëve për informim si facebook- Web, e-mail, sms etj.   

 

Seksioni i katërt- Së fundi pyetësori mbyllet me dy pyetje mbi të dhënat demografike: gjinia 

dhe cikli i studimit, të dhëna të cilat do të kenë një domethënie të veçantë gjatë procesit të 

analizimit të të dhënave.  

 Pjesëmarrja  

Referuar procedurës së Analizës së Pyetësorit të Studentëve për vlerësimin dhe përmirësimin e 

cilësisë së shërbimeve të ofruara prej stafit administrativ dhe ndihmës akademik të Universitetit 

të Vlorës, miratuar me VSA nr. 74, Datë 16.06.2020, ndryshuar me VSA nr. 26 datë 12.05.2021, 

Sektori IT në UV ka dërguar skedën e pyetësorit në trajtën e linkut të Google Form në llogaritë 

personale të studentëve në UVMS, të cilët nëpërmjet llogarisë së tyre personale me domainin 

emër.mbiemër @univlora.edu.al mund të plotësonin pyetësorin.  

Në pyetësor morrën pjesë 1149 studentë me shpërndarjen si më poshtë vijon:  
 

Tabela 1: Shpërndarja e pjesmarrësve për çdo cikël studimi  

 

Cikli i Studimit  Viti i Studimit  Nr i studentëve që kanë 

plotësuar pyetësorin  

Shpërndarja e 

pyetësorëve në %   

Cikli i Parë i Studimeve2  I  194 16.88% 

II 160 13.93% 

III 259 22.54% 

Cikli i Dytë i Studimeve  I  348 30.29% 

II 188 16.36% 

 

                                                
2 Përfshirë këtu dhe Studentët që ndjekin Programin e Studimit Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë në Drejtësi.  
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62 % e studentëve të cilët kanë plotësuar pyetësorin i përkasin Ciklit të Parë të Studimit. 

Ndërkohë që prej 3114 studentëve të regjistruar në Ciklin e Parë të Studimit për vitin akademik 

2020-2021 pyetësori është plotësuar prej 22.9 % të studentëve. Përqindja e pjesëmarrjes së 

studentëve të regjistruar në Ciklin e Dytë të Studimit është 41.4 %, së fundmi 26% e studentëve 

të regjistruar në UV për vitin akademik 2020-2021 kanë marrë pjesë në plotësimin e pyetësorëve 

për vlerësimin e shërbimeve ndihmës akademike dhe administrative. Në tabelën e mëposhtme 

është paraqitur përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në raport me përqindjen e numrit të 

studentëve të regjistruar në ciklin dhe vitin e studimit respektiv.  

 

Tabela 2: Përqindja e Pjesëmarrjes së Studentëve në Pyetësor 

Cikli i Studimit Viti i Studimit % e pjesëmarrjes në Pyetësor 

Cikli i Parë i Studimeve3 I 21.7% 

II 17.7% 

III 21.9% 

Cikli i Dytë i Studimeve I 43.4% 

II 38.2% 

 

 

Përsa i përket shpërndarjes gjinore në pyetësor kanë marrë pjesë më shumë femra se sa meshkuj: 

65.6% femra dhe 34.4 % meshkuj. Grafiku si më poshtë vijon, tregon shpërndarjen gjinore të 

pjesëmarrjes: 

 

Grafiku 1: “Shpërndarja Gjinore e Pjesëmarrjes” 

 
 

 

                                                
3 Përfshirë këtu edhe Studentët që ndjekin Programin e Studimit Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë në Drejtësi.  
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 Kufizimet  

Pjesëmarrja e studentëve në pyetësor të ndryshëm në institucionet e arsimit të lartë mbetet një 

prej sfidave më shpesh të hasura gjatë procesit të implementimit, veçanërisht kur mungojnë 

masat që kushtëzojnë plotësimin e tij. Në pyetësorin e studentëve për vlerësimin e cilësisë së 

shërbimeve ndihmës akademike dhe administrative në UV, sfidës së mësipërme i mbivendoset 

edhe realizimi i mësimit online, çka ka ndikuar jo vetëm në pjesëmarrjen e studentëve por mund 

të ketë ndikuar edhe në vlerësimin e një sërë shërbimesh që merren drejtpërdrejtë në mjediset e 

institucionit si frekuentimi i Bibliotekës, etj.  

 

Megjithëse pyetësori iu dërgua studentëve në llogarinë personale në UVMS, duke qenë se më tej 

ai u plotësua në formatin Google Form, në rezultatet e pyetësorit mungojnë të dhënat mbi 

Njësinë Kryesore ku studentët ndjekin studimin. Sigurimi i një informacioni të tillë do të 

mundësonte analiza më të hollësishme brenda sektorëve përkatës për të evidentuar praktikat e 

mira, me qëllim jo vetëm inkurajimin por edhe përmirësimin e mëtejshëm atje ku performanca 

është më pak e mirë.  

 

Për kapërcimin e kufizimeve të mësipërme sugjerohen një sërë veprimtarish:  

 

 Me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësor sugjerohet ndërmarrja e 

fushatave informuese por njëkohësisht gjetja e mekanizmave kufizues sikurse aplikohen 

për pyetësorin e Studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies për lëndët e çdo 

programi studimi.  

 Me qëllim indentifikimin e njësisë kryesore të cilit i përkasin studentët, sugjerohet që 

pyetësori të plotësohet në llogarinë personale në UVMS. Në pamundësi të krijimit të një 

platforme specifike në pyetësor sugjerohet që në seksionin e katërt të të dhënave 

demografike të shtohet edhe një pyetje mbi Njësinë Kryesore. 

http://www.univlora.edu.al/
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II- Rezultatet e Pyetësorit  

Në vijim për secilin prej seksioneve të pyetësorit, kushtuar sektorëve dhe shërbimeve të veccanta 

në UV  janë parqitur grafikisht rezultatet e pyetësorit, si dhe përgjigjet e sugjerimet e studentëve 

në pyetjet e hapura për të përmirësuar shërbimin respektiv. Gjatë paraqitjes së rezultateve të 

pyetësorit është respektuar etika e përpunimit të të dhënave si dhe është ruajtur konfidencialiteti i 

studentëve.  

  

II.A- Seksioni i Parë 

 

II.A.1- Sekretaritë mësimore  

Në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë sekretaritë mësimore mund të cilësohen si një 

prej aktorëve më të rëndësishëm në marrëdhënien e institucionit me studentët gjatë gjithë jetës 

studentore prej fillimit deri në përfundim të ciklit të studimit. Pyetja e parë në seksionin e 

vlerësimit të shërbimeve të ofruara prej sekretarisë mësimore ka për qëllim jo vetëm 

identifikimin e shpeshtisë së përdorimit të këtij shërbimi por njëkohësisht mundëson që vetëm 

studentët të cilët kanë marrë këtë shërbim në UV të vijojnë më tej me vlerësimin e tij. 30 % e 

studentëve janë shprehur se gjatë vitit akademik 2020-2021 e kanë frekuentuar gjithmonë 

sekretarinë mësimore, 36.8 % Shpeshherë, 26.5 % rrallëherë si dhe vetëm 3.8 % e studentëve që 

kanë plotësuar pyetësorin nuk e kanë frekuentuar asnjëherë.  

 

Grafiku 2: “Shpeshtia e frekuentimit të Sekretarisë Mësimore gjatë vitit akademik 2020-2021” 

 

http://www.univlora.edu.al/
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Pyetjeve që vijojnë ju janë përgjigjur 93.3% (nuk janë përfshirë studentët të cilët kanë 

përzgjedhur alternativën Pa Përgjigje - 2.9% si dhe Asnjëherë -3.8%) e studentëve që kanë marrë 

pjesë në pyetësor. Vetëm 1.9 % e studentëve janë shprehur se nuk kanë marrë asnjëherë përgjigje 

të qartë dhe të drejtpërdrejtë për pyetjet që i kanë drejtuar sekretarisë mësimore, ndërkohë që 

11% janë përgjigjur rrallëherë.  

Përqindja më e madhe e studentëve janë përgjigjur se gjithmonë kanë marrë përgjigje të qartë 

dhe të drejtpërdrejtë prej sekretarisë studentore 60.6 % e tyre , si dhe 25.9 % janë përgjigjur 

shpesh. 

Grafiku 3 : “Vlerësimi i studentëve mbi marrjen e përgjigjeve të qarta dhe të drejtpërdrejta për pyetjet 

drejtuar Sekretarisë mësimore” 

 
 

Një tjetër aspekt për të cilin studentët kanë shprehur opinionin e tyre është respektimi i etikës së 

komunikimit prej stafit të Sekretarisë Mësimore. 66.8 % e studentëve janë shprehur se gjithmonë 

është respektuar etika e komunikimit, në 22.2% të rasteve shpeshherë, për 7.8% të studentëve 

rrallëherë si dhe për 2% të studentëve asnjëherë dhe vetëm 1.2% e kanë pyetjen lënë pa përgjigje.  

                                 

Grafiku 4: “Vlerësimi i studentëve mbi respektimin e etikës së komunikimit prej Sekretarive Mësimore” 
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Së fundi në këtë seksion studentët nëpërmjet pyetjes së hapur kanë shprehur opinionin e tyre se 

çfarë do të dëshironin të përmirësonin. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të hollësishme të 

gjitha përgjigjet e studentëve. Duke qenë një pyetje me zgjedhje 736 studentë i janë përgjigjur 

pyetjes së hapur, prej të cilëve 299 janë shprehur se nuk do të dëshironin të ndryshonin asgjë në 

sektor duke vlerësuar mirëkuptimin, shërbimin, sqarimin etj. Ndërkohë që një pjesë e 

konsiderueshme e studentëve do të dëshironin të ndryshonin një sërë aspektesh si mënyrën e 

komunikimit, etikën, sjelljen, vonesat dhe mosmarrjen e përgjigjeve, saktësinë e informacionit.   

 

Tabela 3:  Komentet e studentëve- Sekretaritë Mësimore 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit? 

Leksione Asgje ( 299 studente) 

Te jene me te komunikueshme. sekretaret te nderrohen (2 studente) 

Asgje gjithmon ka mirkuptim e jep sqarimin e 

duhur ,e kenaqur  

Asgje,sepse sherbimi ka qene i perkryer! 

Te merrnim pergjigje te sakta  

mesimit online , por kur me eshte dashur te vete 

tek sekretaria kam ngelur i kenaqur 

Shume sherbim i mire  Nuk do ndryshoja asgjë.  

Do te ishte me mire qe te marrim sherbimin sa me 

shpejt, si per shembull: listen e notave, vertetimin 

e studentit, etj. Menyra se si u dtejtohen studenteve. 

Menyra e organizimit te sekretarise  Te gjitha 

me pelqen shpjegimi, nuk do te doja te qe 

ndryshonte shpjegimi Te ishin gjerat me praktike 

shpjegimin asgje ska argje per permiresim 

Gjithcka eshte ne rregull, mendoj se ska asgje per 

tu permisuar. 

Menyren e komunikimit te sekretareve (2 

studente) 

Çdo gjë është në rregull (97 studente) Korrektesi ne pergjigjen e kerkuar. 

Orarin (6 studente) asgje per momentin 

Sekretarja duhet te jete me e komunikueshme me 

studentet dhe te mundesoje qe studentet te marrin 

informacion te qarte dhe te sakte per pyetjet qe 

kane nuk kam pergjigje  

 

Komunikimin arrigant dhe te vonojn shum per 

zgjidhjen e nje pune apo problemi 

Cdo gje funksionon ne nje menyre te rregullt N/A 

Komunikimin e sekretareve dhe gatishmerine e 

tyre per te na ndihmuar Jo gjithcka esht n rregull 

Rendesin e Studentit  Me shum komunikim 

Informacion me i perqendruar Sjelljen e tyre 

Pergjigje me konkrete 

Nuk kam pergjigje sepse personalisht nuk jam 

paraqitur ndonjehere sepse nuk kam pasur 

veshtiresira apo diçka qe nuk e dija si 

funksiononte.Ne sekretari jam paraqitur vetem 

gjate rregjistrimeve dhe per aq pak sa ndenjta mu 

duk gjithcka ne rregull. 

http://www.univlora.edu.al/
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Menyra e komunikimit Ne kete rast asnjigje 

Informacioni te jete me i detajuar Noten qe meritojm duam 

Te zhvillonim mesimin ne auditore Informimin e studenteve 

Me shume hapesira Skam ndonje gje 

Me teper komunikime ndaj cdo ndryshimi qe 

ndodh ne planin mesimor 

Vleresoj impenjimin dhe komunikimin e 

Sekretareve te Fakultetit te Shkencave Teknike 

Cdo gje eshte ne rregull. Shume e mire eshte 

Sekretaret duhet tu kushtojne me shume rendesi 

problemve te studenteve si dhe duhet te jene te 

disponueshme gjate gjithe orarit te punes 

Te behet online komunikimi online dhe me 

secretarine 

Komunikimin (2 studente) Te bashkangjitemi në auditor të gjithe se bashku 

Skam propozim (11 studente) Te na qartesojne gjithmon per pyetjet qe u bejme 

Te jene me te qarta kur japin pergjigje Pergjigje te drejtpërdrejtë dhe te gatshem 

Asgje per permisim  memyren e vleresimit 

Nuk kam ndonje rekomandim. Te ishin me te gatshme per te na sqaruar 

Informacionet per studentet jam e kenaqur 

te jete e sakte ne pergjigjen cfare duam jo cfare 

do sekretarja 

Te kete nje shpjegim ne kohen e duhur dhe nje 

komunikim etike dhe personi qe do ta marre kete 

detyre ta meritoj! 

Asgje, cdo gje eshte ne rregull. 

Te kthejn pergjigje me shpejt ne email sepse nuk 

mundohen fare per te kthyer pergjigje 

Bashkëbisedimin e hapur 

Te jepet nje informacion me i detajuar rreth 

pyetjeve qe mund te ken studentet.  

do deshiroja qe te kishim praktika mesimore ku 

studentet mund te mirnin pjese! 

Gjuhen e kominikimit / Afrimitetin me studentet/ 

Te jen me te komunikushme edhe te duruar. 

Disponibilitetin Pergjigje dhe sqarim me i mire 

pergjigjet te jene me te shpejta kur kerkojm dicka Me teper njoftime te publikuara. 

Skam sugjerime Nuk ka ndonje problem me sekretarine 

kontakti me nje sekretare e cila pergjigje me 

shume arogance. Gjithcka eshte ok (2 studente) 

Pergjigje ne kohe ndaj studenteve, si dhe te 

zgjidhen problemet e studenteve ne kohe.  Kohen e kthimit te pergjigjes,te ishte me e shpejte 

Nuk kam sugjerime Pergjigje me te shpejte ne email 

nuk dua te permirsoj asgje  Te kushtohet me shume rendesi njoftimeve 

Thjesht azgje Te jen me te qarta ne komunikim 

Te na njoftojn per cdo gje ne kohen e duhur si per 

datat e provimeve , oraret e provimeve , kur duhet 

te paguajm tarifat . Te na njoftojn vet jo te presin 

ti pyesin studentet. 

 

Sherbim me i mire ne sekretari dhe komunikim 

me ane te email me studentet pasi nje pjese e 

madhe e informacioneve e kemi marr vesh 

rastesish pasi nuk jemi informauar nga sekretaria e 

fakutetit apo mungon info edhe ne adresen zyrtare 

te shkolles ne fb 

oraret dhe ambjentet mesimore  Nuk e di/se di (2 studente) 

Te kthehet mesimi ne auditor  shpejtesine e zgjidhjes se problemit 

Te mos tregohen indiferente kur studentet u bejne 

pyetje te ndryshme ne lidhje me universitetin . Qartesine 

Asnje gje pasi cdo gje esht ne rregull Po (2 studente) 

Per momentin mendoj se ka patur ndryshime dhe 

cdo gje po shkon mire. te kishte sherbimin online 

Jo (17 studente) Nuk mendoj se ka dicka per përmirësim , une jam 

http://www.univlora.edu.al/
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e kenaqur nga shërbimi i sekretarisë.  

Cilesia e internetit ne auditore Pajisje laboratorike me moderne 

Nuk kam/s’kam (6 studente) Cdo gje ka qene korrekte dhe pozitive 

Cdo gje esht ok (2 studente) Jan shum ok te gjitha 

Asgje cdo gje eshte sipas etikes se universitetit 

Te kishin me shum durim me studentet qe kane 

probleme  

menyren e komunikimit te sekretareve Informacionin 

Jan teper te mire 

Nk esht nevoja te permiresohet gj pasi jan shum te 

qarte me studentet 

Do te propozoja te pershtatej orari i sherbimit te 

sekretarise mesimore me orarin e kurseve per 

studentet qe jane te regjistruar ne master. 

sjelljen dhe reagimet e pa hijshme nuk marr 

asnjeher pergjigje ne momentin qe kontaktoj me 

sekretaren e deges 

Komunikimin dhe sqarimin me studentin. te njoftohen me teper studentet  

Sherbimin e internetit  Nuk ka nevoj per permiresim. 

Zhvillimin e mesimit ne auditor Cdo gje eshte brenda normave te etikes. 

mendoj se funksionon ne menyre korrekte dhe 

etike. 

Mendoj se sherbimi dhe informacioni jane siç 

duhet. 

Asgje jam shume e kenaqure Pergjigje me dashamiresi dhe respekt 

S'ka asgjë për të përmirësuar. Nuk kam asnje mendim per ndryshim 

Nuk kam , janë shum të mirë të gjithë Prakticitetin 

Nuk mendoj se mund te jap ndonje mendim 

konkret per permiresim sepse ambientet e 

shkolles nuk jane frekuentuar shume per shkak te.  Cdo gje eshte ne rregull (10 studente) 

Mendoj sr sherbimi eshte ok.  Nee komunikim me te mire nga ana e sekretareve  

eshte shume mire gjithecka eshte ok 

Me duket cdo gje ne rregull 

Cdo gjë esht ne rregull nuk ka nevoj per 

permirsim 

Mesimin ne auditor nuk ka nevoje per permiresime. 

Sherbimin online 

Komunikimin e sekretareve me studentet kur kemi 

paqartesira sepse asnjeher nuk na ofrojn ato qe 

kerkojm ne. 

shpejtsia ne sherbime nothing 

no koment T mos na vonojnë 

Nese sherbehet ne kete menyre jam i kenaqur. Qendrimin. 

Asnje propozim sistemin kompjuterik te universitetit  

Jane shume te mira Jan shum korrekte ( 3  student) 

Gatishmerin e tyre per te na ndihmuar mesimi 

Menyren e komuninikim e qartesin e tematikeve 

te ndryshme qe kan studentet . 

Me sh staf 

Disponibilitetin 

Dua te ndryshoj pergjegjesen e departamentit te It 

,Eliona pasi ka humor te paqendrueshem me 

studentet. 

JAM E KEMAQUR NGA SHERBIMI QE ME 

ESHTE DHENE Nuk ka nevoj per propozime 

Me shume lajmerime online me email Skam ndonje gje qe do doja t ishte ndryshe 

per mua eshte ne rregull cdo gje. Asgje nuk do te permiresoja 

Orarin e sherbimit ne sekretari 

Te ishte me e shpejte pergjigja ne rrjetet sociale 

dhe te tregohet me shume interes ne degjimin e 

problemeve tona 
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Te kishim akoma m shum mundsi t zgjidhjeve te 

problemeve 

Nje pergjigje me te shpejte ne email per shkak se 

jetoj ne Fier dhe jo gjithmone kam mundesi te vi 

ne Vlore. 

Njoftimet per datat e provimeve Shkolla 

Nuk kam ndonje propozim konkret, perderisa 

kam ngelur i kenaqur nga sherbimi. Rikthimi ne auditor 

Nuk kam argument , jan te shkelqyera. Me shume inforim na ana e sekretares. 

Per momentin eshte ok cdo gje ne lidhje me 

sekretarite mesimore.  te pergjigjen ne mail brenda 24 oreve 

Sjellja e pedagogeve Aftesite me te mira komunikuese 

Komunikimi me nxenenesit 

Qe sekretarja mos te ngrej zerin me shume seç 

duhet. 

Do te deshiroja qe te kthehemi ne auditor Nje nivel me i larte komunikimi 

Etika e komunikimit nga ana e sekretareve Me duket mire 

Te jet me sqaruse me studentet Kam qene e kenaqur deri tani ! 

nuk kam sygjerime Asgje per sa i perket sekretares! 

Njoftimet te vijne ne kohe dhe jo te merren ne 

menyre indirekte nga burime te tjera dhe jo nga 

sekretarite.Dhe emailet nuk vijne ose nuk hapen. Mendoj se Cdo gje është ne rregull (2 studente) 

te sillen mire Nuk kam propozime/sugjerime (4 studente) 

Asnje permirsim Asgje, eshte shum mire 

Shume mire eshte Per cdo lajmerim te njoftohemi ne email 

komunikimin me studentin  Aplikacioni me i thjesht per tu perdorur 

informimi Te qendrojne ne zyre gjate orarit te punes  

Të ketë komunikim online  Te jen me te qarta ne afishimin e orareve 

Programet mesimore Shume mire eshte (2 studente) 

Asgje nuk do doja t permiresoja Tna qartesoj sic duhet dhe jo tna anashkaloj 

Jan shum te mira 

Te ket me teper komunikim midis studenteve dhe 

sekretareve per paqartësitë e studenteve. 

Etiken edhe komunikimi i sekretareve. 

Nje komunikim me i qarte dhe sa me positiv ne 

nocionet e shprehise 

shkolles nuk jane frekuentuar shume per shkak te. Ne rregull gjithcka 

Asgje! 

Jam e jenaqur me sherbimin. nuk mendoj se ka dicka per te permirsuar 

Komunikimin (8 studente) Next time 

ndryshoni sekretaret Shkathtesi ne nderveprim. 

Sherbimi ishte shume i mire Te jene ne dispozicion te studenteve. 

asgje per tu referuar nje menyr me te mire komunikimi dhe me te sakt 

Cdo gje eshte ne nivelin e duhur 

Te ishin me korrekte ne kthyerjen e pergjigjeve,se 

zakonisht edhe na vonojne. 

Cdo gje eshte ok (3 studente) 

Te ket me teper komunikim midis studenteve dhe 

sekretareve per paqartësitë e studenteve. 

Cdo gje mendoj se eshte ne rregull Shpejtesine e sherbimit 

Asgje ,pervecse te bejne punen e tyre gjithmon 

sic duhet Nuk kam asnje mendim 

sekretare te reja Skam koment 

Sjelljen e sekretares e para qe te flasi si njeri 

dmth . Dhe e dyta te kthejn pergjigje kur u nisim 

email se nuk kthejn pergjigje asnjeher kur u 

DO TE ISHTE MIRE NJE FAQE INFORMACIONI PER 
CDO DEPARTAMENT KU TE POSTOHESHIN ORARET E 

PROVIMEVE.JO TE GJITH KAN MUNDESI TE SHKOJN 

TI SHIKOJN KUR AFISHOHEN NE KORIDORET E 

http://www.univlora.edu.al/
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shkruan UNIVERSITETIT. 

KJO SHMANG DHE NJE NGARKES PER SEKRETAREN 
MBASI SHPESH NA DUHET TA PYESIM PER ORARET 

DHE DATAT E PROVIMEVE APO DHE KONSULTIMEVE 

SIC ISHTE NE SEZONIN E KALUAR.FLM 

ne pergjithesi gjerat jane mire . SHUME GJERA 

Per mendimin tim asgje cdo gje eshte perfekte Komunikim me i qart 

Sjelljen Nuk mendoj se ka dicka per tu permiresuar 

Asgjë për të përmisuar Asnje gje, gjithcka ne rregull 

Pergjigjet me email Skam koment 

Asgje , sekretarja lorena eshte per tu vlersuar 

maksimalisht. 

duhet te ket me shum sekretar bazuar ne numrin e 

studenteve te flultetit  

Etika Asgje sdo te ndryshoja 

Skam ide 

Sherbim me te mire dhe informazion me te 

axhornuar  

menyren e komunikimit (4 studente) Per momentin asgje 

Asgje cdo gje eshte ne rregull 

Te permisohet akoma me shum komunikimi me 

studentin  

Nuk do te ndryshoja gje 

Njoftimet me email të shpeshtohen në mënyrë që 

të shmanget ardhja në sekretari 

Nertila esht super e komunikueshme gjithcka eshte shume mire 

Sjelljen dhe gatishmerine e sekretareve per te 

zgjidhur problemin per te cilin drejtohemi Tna jap me shum infrormacion te qart  

Nderroni njeren nga sekretaret Te gjitha sipas programit 

Saktesine e informacionit  Shum mir 

Ok (2 studente) Nuk kam asnje gje per te shtuar 

Te gjitha jan ok shpesh here nuk eshte kthyer pergjigje 

Jane shume korrekt.  Asgje cdo gje esht n rregull 

Jan shum t mira Mos beni me anketime formale 

Jam shum e kenaqur/ e kenaqur (2 studente) Pergjigjet 

Asgje ne vecanti Cdo gje duket mire ! 

asgje gjithcka ne rregull azgje me shum  

Te jete e mundur te mund te komunikohim me 

sekretarine me lehte nepermjet telefonatave pasi  

TE QENIT ME TE SJELLSHEM NE 

KOMUNIKIM. 
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II.A.2- Zyra e Shërbimit ndaj Studentit 

Si pjesë e Integruar e Shërbimeve Studentore, në çdo njësi kryesore është atashuar Zyra e 

Shërbimit ndaj Studentëve e cila është një urë lidhëse në ndërveprimin në mes pritjeve dhe 

nevojave institucionale të studentëve, duke kontribuar në përvojën e tyre të përgjithshme në UV. 

Nga sa më sipër studentët u pyetën mbi shpeshtinë e frekuentimit të zyrës gjatë vitit akademik 

2020-2021, ku thuajse një në katër studentë e ka frekuentuar Zyrën e Studentëve së paku një herë 

(914 studentë prej 4398 studentë të regjistruar në UV për vitin akademik respektiv). Ndërkohë që 

15.5% e studentëve të cilët kanë plotësuar pyetësorin nuk e kanë frekuentuar asnjëherë zyrën, si 

dhe 5.1% e studentëve kanë zgjedhur alternativën pa përgjigje. (Grafiku 5: “Përqindja e 

Frekuentimit të Zyrës së Shërbimit ndaj Studentëve): 

  

Grafiku 5: “Përqindja e Frekuentimit të Zyrës së Shërbimit ndaj Studentëve” 

 

Dy pyetjet që vijojnë janë të fokusuara mbi respektimin e etikës së komunikimit dhe nëse 

përgjigjet e marra prej specialistëve përkatës kanë përmbushur pritshmëritë e studentëve, për të 

vjelur një informacion sa më pranë të vërtetës, pyetjeve kanë pasur mundësi t’u përgjigjen vetëm 

studentët  të cilët kanë frekuentuar së paku një herë Zyrën e Shërbimit ndaj Studentëve gjatë vitit 

akademik 2020-2021. Nëpërmjet pyetësorit, studentët vlerësuan nëse kanë marrë përgjigje të 

qarta dhe të drejtpërdrejta për pyetjet që iu kanë drejtuar specialistëve të sektorit. Vetëm 1.6 % 

janë përgjigjur asnjëherë dhe 8.4% rrallëherë ndërkohë që 63% e studentëve janë përgjigur 

gjithmonë dhe 26.1 % shpesh herë dhe vetëm 0.8% pa përgjigje. (Për më tepër: Grafiku 6) 
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Në lidhje me respektimin e etikës së komunikimit prej personelit 66% e studentëve janë 

përgjigjur se ajo respektohet gjithmonë, 25.6%  shpesh-herë, 5.9% dhe 1.4% e studentëve 

respektivisht rrallëherë dhe asnjëherë dhe vetëm 10 studentë nga 914 prej tyre që ia janë 

përgjigjur kësaj janë vetëm (1.1%) pa përgjigje. (Grafiku 7: “Vlerësimi mbi respektimin e etikës 

së Komunikimit prej zyrës së studentëve”): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetjes së hapur: “Ju lutem Propozoni se çfarë do të dëshironit të përmirësonit?”- i janë 

përgjigjur 596 studentë më pak se gjysma e studentëve pjesëmarrës në pyetësor. Duke iu referuar 

tabelës përmbledhëse për pyetësorin e organizuar mbi shërbimin e Zyrës së Studentëve rreth 

50% e studentëve që i janë përgjigjur pyetjes së hapur janë shprehur se nuk do të dëshironin të 

ndryshonin asgjë ose të përmirësonin. Edhe në këtë sektor një pjesë e studenëve janë shprehur se 

Grafiku 7: “Vlerësimi mbi respektimin e etikës së Komunikimit prej 

zyrës së studentëve” 

Grafiku 6: “A merrni përgjigje të qartë dhe të drejtpërdrejtë për 

pyetjet që ju keni?” 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

ZV. REKTOR PËR KËRKIMIN SHKENCOR DHE ZHVILLIMIN INSTITUCIONAL 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

  
Adresa /Adress: L. Pavarësia,                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 
Bulevardi Vlorë-Skelë            e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 18 nga 48 

do të dëshironin të përmirësohej mënyra e komunikimit si dhe një pjesë edhe pse e vogël në 

numër janë shprehur mbi një orar më të përshtatshëm ose një orar fiks.  

 

Tabela 4: Komentet e studentëve- Zyra e Shërbimit ndaj Studentëve 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit?  
Ne rregull eshte. jane shume te rregullta Ne rregull cdo 
gje/ jan shum ne rregull 

Mendoj se deri tani eshte sherbimi perfekt 

Asgje (265 studente) Komunikimin (5 studente) 

N/A  ( 2 studente) Shume e mire/ shum mire 

sekretaret te nderrohen Pritjen e studenteve 

Orarin (4 studente) Nuk kam asnje deshire per permisim 

Asgje , pasi sherbimi ka qene efektiv./ Asgje, cdo gje 
eshte e qarte. 

Ndoshta prezenca me e rregullt pasi shpesh zyrat jane 
boshe 

Jo ( 21 studente)  jo kam asgje jam i kenaqur 

Menyren e komunikimit (2 studente) 
TE jene me te sjellshem dhe te komunikojne me mire/  

Nuk ka asgjë për të përmirësuar/Hic / Asgje per 
momentin/   

Per aq here sa e kam vizituar sekretarine mesimore, me 

kane ndihmuar per problemet me sistemin qe kisha direkt 

Te zgjidhen problemet e studenteve ne kohe,jo pas 1 

muaji per dicka qe kane mundesi ta bejne. 

Personin pergjegjes e gjen shume rralle ne zyre per te 
marre nje sherbim 

Për te zhvilluar mesim ne auditore qe te mesojme me mire 

Sjelljen Pa përgjigje 

Per mua gjithcka eshte ne rregull! Ne momentin qe na 

duhej te paguanim tarifen e shkolles, ata na e zgjidhen 
problemin shume shpejt.  Nuk mendoj se ka nevoj per 

permiresime 

percaktimi i nje orari dhe zbatimi i tij ose mundesimi i 

komunikimit me sherbimin ndaj studentit me ane te nje 
forumi ku mund te kishim pyetje pergjigje rreth 

sherbimeve qe studentet duan 

Disa Sherbim mjafte i mire 

Mendoj se ska asgje per tu permisuar pasi kam gjetur 

pergjigje per cdo pyetje qe kam pasur. 

Asgjë, të gjitha në rregull/Cdo gje normale/ Gjithcka eshte 

ok/ Per mua gjithcka eshte ok.  

kur kerkojm nje shpjegim te jene pak me te shpejta Kanë qen gjithmon te rregullt dhe me shpjegimin nese 
dicka nuk e kuptoja 

Mjafte mire Te jete me e sjellshme me studentet 

Informacioni qe japin me i perqendruar Bashkëbisedim i hapur 

Nuk mendoj se ka nevojë për përmirësim sepse sekretarja 
është e komunikueshme dhe e sjellshme 

Asgje esht shum mire/ Asgje , jam e kenaqur nga 
sherbimi/ Jam e kenaqur me kete sherbim/ jam e kenaqur 

nga ky sherbim/ Jam e kenaqur/ Asgje jam shume e 

kenaqure 

Pergjigje me konkrete. Me teper njoftime te publikuara. 

informacionet e plota qe duhet te jepen  nga sekretaria 

mesimore 

te jete e pranishme ne orarin e punes me shpesh 

Nuk kam gje/  Nuk kam mendim/ Nuk kam asnje 
propozim/ Nuk besoj se duhet te ndryshoj 

dicka./Qartesine 

Dhe kur e pyesim ne ambientet e universitetit te na kthej 
nje pergjigje ose te na japi nje zgjidhje t vogel per 

problemin qr ne mund te hasim 

Nuk kam propozim/sugjerim (9 studente) Cdo gj ok (6 studente) 

Jan shum t mira(2 studente) Stay alert 

Te mundohen te sqarojne studente per ate çfare kerkojne 

,ne menyra me te qarta 

Te ofrohet sehrbim ndaj studenteve, ka pasur raste qe nuk 

kam marre pergjigje/sherbim nga sekretaret . 

eshte shume mire cdo gje duket ne rregull (15 studente) 

asgje pasi ka komunikim shume te mire KOHEN 

Po (2 studente) te gjitha jan mir 

Perpikshmerin Orarin e sherbimit / Nje orar fiks 

Ne pergjithesi kam marre pergjigje dhe sherbimin e duhur Nuk kam/ no koment/ Nuk mendoj se kam propozime 

Etiken ne te folur. mesimi 

Nuk ka nevoj per propozim/ Asgje per permiresim/ Nuk 

kam ndonje mendim per te dhene/ Nuk kam mendim/ Nuk 

mendoj se funksionon ne menyre te rregullt/ Mendimi im 

eshte se çdo gje eshte ne rregull/Cdo gje ok 
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kam/ Skam dicka te cilen e doja ndryshe/ Nuk kam 

propozime 

Te kete me shume kohe ne dispozicion Rikthimi ne auditor/ Mesimin ne auditor 

Pergjigje te drejtpërdrejtë dhe te gatshem te sillen mire 

Te nderrohet punonjesja e zyres se studentit Nee komunikim me te mire ngsa ana e sekretareve 

Cdo gje eshte ok ne baze te pyetjeve qe jane hartuar me 
lart 

Cdo gjë esht ne rregull nuk ka nevoj per permirsim /ska 
nevoje per permiresime/ Asgjë çdo gjë është në  rregull/ 

Nuk kam asnje propozim sepse eshte shume ne rregull 

Jan te gjitha ok/Gjithcka eshte shume mire Sesh nevoja te permiresojn gj pasi tregojn perkushtiminne 

tyre gjithmon 

Esht perfekte Shërbimin online 

Jane shume te mira Jane shyme te mira te gjitha sekretaret 

Nje ambjent me I madh Sjelljen e petagogeve 

Asgje per te permiresuar (5 studente) Deri tani cdo gje eshte mire. 

 Shume gjera Te Jene Me Te Sjellshem Ne Komunikim  

ti gjendet punes personi i duhur, nese nuk di te 

specializohet 

Gjithcka eshte shuem mire/ Shm mire/ Shm mire 

Te ishte sa me e pranishme sepse edhe nuk e kam gjetur 

ne vendin e saje. 

Komunikimi Pak Me I Qarte/ komunikimi , sjellja 

Bejne punen e tyre Te njoftohemi per cdo lajmerim ne email 

Qe te jet nje IT I shkathet Me shume njoftume 

studentet te jene me te informuar dhe ne kohe Shpejtesine 

Nuk mendoj se duhet te permiresoj dicka Nevoje per staf shtese 

nderveprimin Te na zgjidhin me problemet qe hasim. 

Shkolla Cdo gje ne nivelin e duhur 

Te gjenden ne zyre gjate orarit te punes Skemi kurr inf x prv ose detyra 

Te jen me te sakta/ Qartesine e informacionit te percjelle/ 

Informacionin e sakte 

Nuk kam gje per te propozuar / Nuk kam gje per te 

propozuar/ Asgje per momentin 

Programet on line nderrojeni 

Me shum shpjegim Orarin e punes se sekretarise . 

Asgje esht shum mire/ Shume mire eshte (2 studente) Nuk e di/se di (2 studente) 

S’kam koment (2 studente) Nuk kam/s’kam (7 studente) 

Te gjitha sipas programit ok (9 studente) 

Cdo gje eshte e qarte/ Cdo gje duket mire !/ Cdo gje ishte 

brenda parametrave/ cdo gje ka qene sipas kerkesave te 
studenteve 

Duke qene ne situate covid - 19 duhen me shume 

sherbime online dhe jo kaq shume prezence fizike ne 
strukturat e universitetit si ka ndodhur deri tani. 

 Cdo gje eshte ok / Asgje, aspakt gjithcka mir../  Cdo gje 

esht sic duhet  

Nuk kam ndonje propozim /  NUk ka dicka konkrete per 

tu permiresuar 

Besoj qe ky vit do jete me mire pasi vjet ishte vit 
pandemie dhe sivjet ndoshta do kemi me teper kontakte 

asgje per tu referuar/deri tani asgje / Asgje per momentin 

Prakticitet Shum e sakt / Shum e sakt/ Shum e sakt 

Vetem perkushtim ndaj studenteve pak me shum te permisojn memyren e komunikimit/ Pak me shum 

komunikim 

Mendoj se eshte i mjaftueshem Distancimi Social Te Respektohej Me Teper 

Etika Cdo gje eshte e qarte 

Gjithmone Komunikim online me sekretaret 

Cdo gje eshte brenda etikes . Duhet te jete ne orarin e duhur 

Jam shum e kernaqur / Jam I Kenqur/ Jam shum e 

kenaqur 

Asnje keshill, pasi eshte shume profesionale 
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II.A.3- Sektori i Këshillimit të Karrierës, ALUMNI dhe Aktiviteteve kulturore-sportive. 

(Alumni- studentë të diplomuar në vite në UV) 

 

Me qëllim nxitjen e marrëdhënieve të ndërsjellta midis studentëve, Alumni-t, miqve të 

universitetit, kompanive në rajon, në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, Sektori i Këshillimit 

të Karrierës ALUMNI dhe Aktiviteteve Kulturore- Sportive, organizon aktivitete të ndryshme në 

mënyrë periodike si: panairi i karrierës, aktivitete sportive, intervista të stimuluara, maratonë etj. 

Për vitin akademik 2020-2021, thuajse 1 në 3 studentë është përgjigjur se nuk ka ndjekur 

asnjëherë aktivitet të organizuara prej sektorit. Ndërkohë që 23.5 % e studentëve i janë përgjigjur 

pyetjes me alternativën gjithmonë, 15.8% shpeshherë, 17.7 % rrallëherë dhe 9.9% pa përgjigje. 

(Grafiku 8: “Përqindja e pjesëmarrjes në aktivitet sportive, open day, panair i karrierës, intervista 

të stimuluara etj): 

Grafiku 8: “Përqindja e pjesëmarrjes në aktivitet sportive, open day, panair i karrierës, intervista të stimuluara etj” 

 
 

 

Studentët të cilët i janë përgjigjur pyetjes “A keni marrë pjesë në aktivitete (të tilla si: praktikë 

profesionale, open day, aktivitete sportive, panair i karrierës, intervista të simuluara, maratona 

etj.) të organizuara nga sektori për vitin akademik?” duke përzgjedhur një prej alternativave: 

gjithmonë, shpeshherë dhe rrallëherë kanë vlerësuar më tej këto aktivitete nga shkalla shumë 

mirë në shumë keq.  62.8% e studentë i kanë vlerësuar shumë mirë, dhe 32% mirë, 2.4% pa 

përgjgije ,vetëm 2% keq dhe 0.8% shumë keq.  

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 

 

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

ZV. REKTOR PËR KËRKIMIN SHKENCOR DHE ZHVILLIMIN INSTITUCIONAL 

DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE 

NJËSIA E BRENDSHME E SIGURIMIT TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL 

 

  
Adresa /Adress: L. Pavarësia,                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 
Bulevardi Vlorë-Skelë            e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 21 nga 48 

Grafiku 9:“Vlerësimi i aktiviteteve të organizuara prej sektorit” 

 

 

Në lidhje me respektimin e etikës së komunkimit prej personelit të sektorit, 67.1% e studentëve 

janë përgjigjur se është respektuar gjithnjë, 24.7 % shpesh herë, vetëm 0.3% asnjëherë, 6.1% 

rrallëherë, si dhe 1.8% pa përgjigje, për më tepër referojuni Grafikut nr. 10.   
Grafiku 10:Respektimi i Etikës së Komunikimit” 

              
 

Pyetja e fundit të mbyllur për sektorin: “A gjykoni se janë të mjaftueshëm aktivitetet e 

organizuara nga sektori?”  ka për qëllim vlerësimin e nevojave të studentëve duke shërbyer për 

të ardhmen si pikë reference për të përpiluar më tej planin e aktiviteteve. Për 43.1% të studenëve 

aktivitet ishin më se të mjaftueshme, për 34.8% të mjaftueshme, 18.1 % dhe 1.8 % studentëve 

respektivisht aktivitet janë deri-diku dhe të pamjaftueshëm si dhe 2.1% e studentëve kanë 

përzgjedhur alternativën pa përgjigje,  për më tepër referohuni grafikut që vijon:    
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Grafiku 11: " A janë të mjaftueshëm aktivitetet e organizuara prej sektorëve” 

 
Në pyetjen e fundit të seksionit, studentët kanë dhënë një sërë propozimesh mbi aspektet që do të 

dëshironin të përmirësonin, të pasqyruara në Tabela 5: Komentet e studentëve- Këshillimit të 

Karrierës dhe Alumni-t. Nga 1149 studentë që kanë marrë pjesë në pyetësor, për këtë pyetje të 

hapur janë përgjigjur 404 studentë. Disa prej studentëve shprehen se nuk ka nevojë për 

përmirësim dhe se çdo gjë është në rregull, specifikisht 219 studentë, disa të tjerë kanë nevojë 

për më shume aktivitete dhe ku zhvillimet e këtyre aktiviteteve të kenë këndin e tyre dhe të jenë 

më gjithëpërfshirëse për studentët.  

 

Tabela 5: Komentet e studentëve- Këshillimit të Karrierës dhe Alumni-t 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit? 
Asgje (219 studente)  Nuk e di/ Se di/ Nuk kam pergjigje 

Aktivitete me pjesmarje aktive dhe gjjthperfshires te 
studentet 

sa me shume bashkpunim me studentet 

asgje jan ne rregull/  Gjithcka esht ne regull Lidhje me te shumta te shkolles me kantjeret dhe 
anijet 

Me shume aktivitete mesimore Orgqnizim me i shpesht 

N/A Bashkëbisedim i hapur 

Apsolutisht asnjigje Shume mire/ Jane shume mire 

Me shume aktivitete gjithperfshires Sa me shume aktivitete per te rinjte 

te jene me bashkepunues Më shumë aktivitete organizative 

It's ok azgje me shum 

Cdo aktivitet dhe mesimdhenie eshte e perkryer pa koment 

Asgje per permisim/ Asgje per momentin  propozoj qe zhvillimet e ketyre aktiviteteve te ken 
kendin e tyre prane cdo fakulteti ne hyrje te godines 
dhe publikimi i tyre te jete aktive per nje kohe te gjate 
dhe jo te shkaterrohen nga staffi i pastrimit 

Te kishte akoma me shume aktivitete dhe sidomos per 
vitin e 3 Bachelor . 

Gjithcka eshte ok/ok (4 studente) 

Organinzim me te shpesht Te kryhen aktivitete me shpesh/ Me teper aktivitete/ 
Me shum aktivitete/  rritjen e numrit te aktiviteteve 

Nuk ka/ Skam dicka nuk mendoj se duhet ndryshuar 

po menyren e organizimit te aktiviteteve 

Me shume aktivitete ne perftim te studenteve ne pergjithesi jane te konsoliduara 

QARTESINE Frekuentimi 

Praktikat ska nevoje 

Shpjegime te metejshme Ne rregull 
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Asgje jam shume e kenaqure  No comment (3 studente) 

Sa m shm aktivitete/ Aktivitete me shume Te perfshihemi sa me shume 

Asnje propozim/sugjerim (9 studente) Nuk mendoj se duhet te permiresoj dicka 

nuk jane aktiv Rikthimi ne auditor 

Ndoshta te zhvillohen sa me shum aktivitë per arsye 
se kte vit nk u aktivizuam shum 

Shkolla 

eshte ok/  Ceo gje ok/ Esht Cdo gje ne rregull/ Esht 
Cdo gje ne rregull 

Ok (10 studente) 

Jo (14 studentë) Aktivitete ekstra 

Ka gjithmon vend per permiresim Asgje tani per tani 

Po Nuk kam ide (3 studente) 

Me shum bashkpunim  Cdo gje duket mire ! 

Me shume aktivitete (12 studente) Te gjitha sipas programit 

Mendoj se eshte ne rregull/ Mendoj se eshte ne 
rregull. ORGANIZIMIN E TYRE 

JAM I KENQUR (2 studente) Super 

Te gjitha sipas programit dueht te behet me shume per sektorin alumni 

Cdo gje ne rregull (7 studente) /N regull te sillen mire 

ORGANIZIMIN E TYRE Ka gjithmon vend per permiresim (3 studente) 

Nuk kam/s’kam  ( 6 studente) Te realizohen me shm aktivitete 

menyren e organizimit ik 

Nje disponibilitet me i mash (2 studente) Shume mire (3 studente) 

menyren e organizimit KRIJIMIN E  SA ME SHUME AKTIVITETEVE 

Deri diku (2 studente) asgje jane ne rregull/ asnje propozim 

Oraret Nuk kam mendim  (4 studente) 

Do te doja te organizoheshin me teper akrivitete dhe 
guida sidomos per ne studentet e turizmit,duam me 
teper njohuri rreth deges ton 

nuk kam ndonje propozim konkret. 

Jane ok Jan shum mir (6 studente) 

Petagoget jane korrekt (2 studente) Hic 
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II.A.4-  Sektori i Bibliotekës Shkencore: 

Sektori i Bibliotekës Shkencore në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë është një 

strukturë e rëndësishme në UV dhe ka për qëllim mbështjetjen e procesit mësimor, për këtë arsye 

në institucion përpos bibliotekës qëndrore janë funksionale edhe biblioteka pranë FSHTN dhe 

FSHH. Në pyetjen e parë se sa shpesh e kanë frekuentuar Bibliotekat gjatë vitit akademik 2020-

2021, 19.2% e studentëve janë përgjigjur gjithmonë, 16.5% shpeshherë, 21.6%  rrallëherë, 33.1% 

e të anketuarve janë përgjigjur asnjëherë si dhe 9.6% pa përgjigje. Më poshtë janë paraqitur 

grafikisht përgjigjet e studentëve.  

Grafiku 12: " Sa shpesh i keni frekuentuar mjediset e Bibliotekës gjatë vitit akademik?” 

 
Pyetjes së dytë nëse i plotëson literatura e bibliotekës nevojat e studentëve përqindja më e lartë e 

studenëvë janë përgjigjur përgjithësisht po, 46.5%, 40.2% gjithmonë, 2.4% e studentëve janë 

përgjigjur se nuk janë bashkëkohore, për 3.6% aspak si dhe 7.3% e të anketuarve kanë 

përzgjedhur alternativën pa përgjigje 

 

 

 

Grafiku 13 : “A i plotëson literatura e Bibliotekës nevojat tuaja?” 
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Rezultatet e pyetjes së tretë se: A komunikon personeli duke respektuar etikën e komunikimit? 

63.5% e studentëve janë përgjigjur gjithmonë, 28% shpeshherë, 4.1% rrallëherë, 3.6% pa 

përgjigje dhe vetëm 5 studentë (0.8%) e tyre janë shprehur asnjëherë. Këto të dhëna janë të 

shpërndara sipas grafikut që vijon:   

 

Grafiku 14: " A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën?” 

 
 

Në pyetësor, numri dhe përqindja më e lartë e të anketuarve e vlerësojnë mëse të mjaftueshëm 

orarin e shërbimit të ofruar prej bibliotekës (49.8% studentëve), 36.5% të mjaftueshëm, 9.5% 

deri diku. Nga 660 studentë që ia janë përgjigjur kësaj pyetje vetëm për 9 studentë (1.4%) orari i 

ofrimit të shërbimit në bibliotekë është i pamjaftueshëm  si dhe 2.7% e studentëve kanë 

përzgjdhur alternativën pa përgjigje.  

 

Grafiku 15: " A është i mjaftueshëm orari i shërbimit?” 
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Më tej studentët kanë propozuar se cili do të ishte orari më i përshtashëm për të frekuentuar 

bibliotekën, duke u  shprehur se orari më i përshtatshëm është prej 1000-1200, ose 0900-1300. Por 

vlen të theksohet se kanë qenë të shumtë dhe studentët të cilët e preferojnë shërbimin online. 

 

Tabela 6: Komentet e studentëve- Biblioteka Shkencore dhe Orarin 

Ju lutem propozoni orarin më të përshtatshëm për ju : nga ora: ____ deri 

në __ 
2-4 ( 2 studente) 10 deri 12 (23 studente) 8;00-22;00 4 me 7 

09:00 deri ne 16:00 (7 

studente) Asgje (3 studente) 

09-13 (12 studente) 

8 - 19 

10:00-19:00 Pse ka biblioteke aty ? 12 me 16 ora 10 deri ne 2 (13 studente) 

08°°-14°°AM (12 studente) 11-14 (2 studente) 

Orari i drekes...ora 12 

me 1 

Orari me i pershtatshem eshte 

nga ora14 deri 17 

Nga ora 09:00 deri ne oren 
13:30. 08:00-13:00 (7 studente) 9-20:00 (2 studente) 

a ka akses online ne 
perdorimin e bibliotekes 

Cdo orar eshte i 

pershtatshem 8 deri 12 (11 studente) 09:00 deri ne 11:15 06-12 

10-13 (2 studente) 

Nuk e percaktoj dot pasi nuk 

e dime sesi do procedoje 

shkolla sivjet 14-18 17:00-19:00 

17:00 deri ne 20:00 8:00-10:00 ( 5 student) 09-15 (8 studente) 15-18 

nga ora 9 deri ne 12 (21 
studente) 10-16 (3 studente) 11:00- 16:00 08:00- 16:00 (13 studente) 

12me 2 14:00 deri ne 21:00 14-16 (2 studente) Keshtu si eshtë 

8/9 (5 studente) Nuk kam mundësi të shkoj . 14.00 deri ne 18.00 Pasdite pergjithesisht 

Do te doja 15-18 14-15 Nuk e frekuentoj (4 studente) 

pa koment 18:00 20:00 
se di,si e vendos bordi 
drejtues 10:00-16:00 

13-18 

09:17 (3 studente) 10:00-11:30 

NGA ORA 6 DERI NE 8 (2 

studente) 

10⁰⁰ – 18⁰⁰ Nga ora 16:00-19:00 Nga ora 10deri15 9-11 (7 studente) 

11-17 12-17 
Nga ora 8 deri me 20 
(12 studente) 11-14 

10-20 4_5 (3 studente) 

SKAM ORAR (3 

studente) Ter diten 

08:00-15:00 

Nuk kam pergjigje (6 

studente) 13:00-15:00 

ne kushte kovidi dhe 

mesimdhenie online besoj se 

funksioni i bibliotekes duhet 
te ishte ofruar si sherbim 

online 

ON LINE 5 me 6 12-13 12 

Nga ora 8-13:00 8:00-17:00 (2 studente) 14:16 (2 studente) 16.00 deri ne 21.00 

15.00-17.00 Ora 12-16 8 ore 8:30-13:00 

Nuk kam orar pasi nuk 

shkoj atje Nuk kam (4studente) 

10:00-11:30 (2 

studente) 

Nga ora 10 deri ne oren 2 te 

drekes 

10 10:00-18:00 12:16 08:00 -19:00 

13 
09:00 deri ne 14:00 (14 
studente) 13:00 - 16:00 12-20 

10- 11 (5 studente) 13_16 Nga ora 10-13 11-14 

17-19 09:00-19 15-18 6 me 8 

13-15 8-15 (2 studente) 15:00 -17:00 2-8 

nga ora 11 deri ne 12 (4 
studente) jo 16:00 deri 19:00 13 deri ne 18 

7 deri ne 19 4 deri ne 6-7 16-18 (2 studente) 10-17 (2 studente) 
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08:00 - 15:00 (2 studente) 15:00-17:00 16-20 (3 studente) 09:00-16:30 

17-18 Orari eshte i pershtatshem. 16-20 7-20 

17-20 08:00-18:00 (6 studente) 10.00 20:30 8-18:00 

11-15 
Skam nji orare qe mund te 
jap. 10:00. 18:00 8:00 deri ne 13:00 

Nga ora 9 deri ne 18:00 Nuk e di (4 studente) 5-9 7 deri ne 18 

16.00-18.00 (2 studente) 10 -20 10 deri ne 13 nga ora 8 ne oren 3 

14-18 9 deri ne 12 ose 1 10:11 (2 studente) 12-1 (2 studente) 

9:30 -20:00 12-13 8-17 (3 studente) 12-14 (5 studente) 

  7me5 14-17 (2 studente) 

 

Pyetjes së tretë të këtij seksioni se sa shpesh e keni frekuentuar Bibliotekën online gjatë vitit 

akademik,  20.9% e studentëve janë përgjigjur gjithmonë, 14.4% shpeshherë, 17.6% rrallëherë, 

10.8% pa përgjigje dhe 36.3% janë shprehur asnjëherë. Me paraqitjen grafike si më poshtë vijon: 

 

Grafiku 16: " Sa shpesh e keni frekuentuar Bibliotekën Online gjatë vitit akademik?” 

 
 

Megjithëse një pjesë e konsiderueshme e studentëve në pyetjen e hapur janë shprehur se e 

vlerësojnë mënyrën e komunikimit dhe nuk kishin asnjë propozonin për ndryshim, përsëri nuk 

mungojnë sugjerimet për aspekte të veçanta si: të ketë më shumë hapësirë për studentë brenda 

bibliotekës, pasi mendojnë se nuk është një hapësirë e mjaftueshme për të studiuar;  të rinovohen 

ambientet e sallës së bibliotekës, të pajisen me kompjutera, internet, fotokopje, të pajiset me 

literaturë bashkëkohore sipas departamenteve të ndryshëm të fakultetit etj… për më tepër 

referojuni tabelës së hollësishme:  
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Tabela 7: Komentet e studentëve- Biblioteka Shkencore 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit? 
Asgje (325 studente) No coment 

Nuk e di / se di  (16 studente)  jam e kenaqur 

Jo (22  studente)  Oret e seminareve 

Te kemi me shume i informacion ne lidhje me biblioteken 
online te permiresohet biblioteka 

Biblioteke elektronike- duke bere te mundur aksesimin e 

me shume literaturave, shqiptare dhe te huaja. Ndihmese 
per temen e diplomes, detyrat e kursit, kerkime, etj. Te shtohen maleterialet shkollore 

Sa me shume tituj te rinje 

Te kete me shume hapsire per studente brenad bibliotekes ,pasi 

mendoj se nuk eshte nje hapsire e mjaftueshme per te studiuar . 

Asgje. Cdo gje eshte ne rregull. Ne radh te pare te jet i hapur kur kemi nevoj. 

Te rinovohen ambjentet e salles se bibliotekes, te pajisen 
me kompjutera, internet, fotokopje. Te pajiset me 

literature bashkekohore sipas departamenteve te 

ndryshem te fakultetit. 

Duke qene se nuk e kam frekuentuar ,nuk kam nje propozim 

per dicka qe duhet te permisohet. 

N/A Nuk e di te ekzistoje dicka e tille 

Te gjitha shtimin e me shum literature te huaj  

te kishe me shum literatur per studentet Gjithcka eshte ok 

Për mendimin tim asgje 

ishte gjendje pandemie se kemi frekuentuar fare kete vit,kur 

ishte funksionale ishte shkonim dhe na sherbente shume 

 Me teper libra 

Ne rregull cdo gje (9 studente) Që bibloteka të ishte hapur gjatë gjithë kohës 

Sjelljen e petagogeve 

Nuk eshte rregjistruar fare email-i i shkolles ne ate faqe dhe 

nuk ka si ta perdor faqen 

 jam i kenaqur per sa i perket bibliotekes se re 

Organizimi i biblotekes Asgje pasi jam e kenaqur nga sherbimi . 

nuk do te doja te permiresonte asgje tjeterm shpjegimi 

eshte i qarte 

Esht nje bibilotek e pasur me libra te ndryshem ku te gjith ne 

gjejm ndihmen 

te marim me infomarcione nga biblioteka Nuk kam ndonje rekomandim. 

Me shum libra rreth edukimit Te kishte me shume akses per studentet 

Oraret (5 studente) 07-13 

Hic Nuk do permisoja asgje 

Nuk jam ne dijeni te nje biblioteke online kushtet e pa portofol 

Te jet me e gjere Nuk e dija qe ekzistonte. 

Biblioteka online nuk funksionon. Kam provuar disa here 
te kem akses, por pa sukses. 

Nuk ka asnjë gjë për të përmirësuar. 

te kete me shume kohe Cdo sherbim esht I perkryer 

Te kishte bibliotek Pa koment 

Azgje skam Nuk kam dicka per permisim 

Duhet te jete me e kuptuedhme aksesimi on line sidomos 
materiale ne gjuhen shqipe mesimi 

Nuk mendoj se kam propozime. Se kam iden fare 

Te kete me shume libra bashkekohore te bazuar ne 

materialet e perfshira ne lendet e studenteve.  

Me shume literaturë 

Nuk kam propozime (8 studente) nuk kemi akses 

po fleksibiliteti i orarit 

Mire eshte Eshte ne rregull ( 4 studente) 

Ne rradhe te pare te informohen studentet per ekzistencen 

e bibliotekave dhe te jene funksionale. Te kene material 
te bollshem dhe te duhur per fushat e studimit qe u 

nevojiten studenteve. Do te donim me teper libra mjekesore dhe informative  

Fakti qe kemi qene online nuk kemi pasur rastin ta 

frekuentojm  Binlioteken 

Nuk kam qene shume aktiv qe te mund te jap nje mendim 

per kete Informacion per akses 

se njoh larmishmeria dhe banjoja 

Jo te gjithe jane te informuar per funksionimin e saj Ambjentin 

http://www.univlora.edu.al/
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Sa me shum literatur te reja Nje literature me te gjere 

Per mua eshte perfekte Rikthimi ne auditor 

Nuk ka nevoje per propozime Skam dicka konkrete 

Skam dicka Skam informacion  

Te gjitha Pergjigje te drejtpërdrejtë dhe te gatshem 

Mesimi ne auditor Ne rregull cdo gje. 

Me shume libra. Jan te gjitha ok 

mendoj se oraret dhe sherbimi jane ne nivel te mire. sepse sfunksionon 

Thjesht asgje Të shtohen titujt e librave teknik specifik 

Nuk kam/ska  (12 studente) Të gjenim materialet që na duhen  

Duhet te kete me teper libra shkencor dhe mjeksor per 

infermierin . ska nevoje 

Orari te jet me i pershtashem Literaturen 

Gjithcka eshte shume mire ta frekuentoja me shpesh 

Nje bibliotek me te madhe Te kishte me teper literature ne bibliotek (2 studente) 

jam e kenaqur me sherbimin (2 studente) Te vihen me shume ne dijeni studentet 

S'ka asgjë për të përmirësuar. Mendoj se nuk ka gje per te permisuar 

NUK KAM INFORMACION. Literature moderne 

Shume mire (2 studente) nuk ka asnje informacion per biblitekat e shkolles  

Cilesine (2 studente) 

Eshte ne rregull, ndoshta mund te propozoj perfshirjen e 
ndonje vepre letrare ne sistem duke qene se artikujt apo 

studimet e ndryshme perfshijne pjesen me te madhe te 

bibliotekes. 

Log to No comment (2 studente)  

Nuk mendoj se duhet te permiresoj dicka.  Nderlidhja jone me sektoret e shkolles 

Shkolla me shume libra  

Me shume informim Te kete gjithcka. 

Te jen me te sakta Te kete me shume tituj librash ne biblioteke. 

Mesimin ne auditor  Nuk ja kam iden. 

Kominikimin me stundentet Shumellojshmeri librash . 

Te jete e perdorueshme pasi e kam provuar ta provoj edhe 

del qe nuk figuroj ne sistem LIBRAT ON LINE (2 studente) 

te kemi nje biblotek Jan shum t rregullt 

akses me te mire online  aksesimin 

mbase te shtohej mundesia perte aksesuar online Ik 

Cdo gje eshte e qarte. Super 

Mis ishte online 

Ju lutem ku mund te kemi inforamcion me te gjere ne lidhje 

me bibloteken online, pasi tani qe po plotesoje pyetesorin mora 
vesh qe ekziston nje e tille 

Pa pergjigje ( 3 student) Mendoj se eshte mjaftueshem mire  

te kete materiale me teper Asgjë për të përmisuar/ azgje me shum 

Te kishte nje biblotek ku mos te mungoj 
asgje/Biblioteken Hic 

Cdo gje eshte e qarte. Nuk funksionon, skemi asnje udhezim, se si mund ta perdorim. 

Te kishte me shume mundesi  Nuk kam qen ndonjeher  

Nuk kam informacion Cdo gje 

Shpjegimin 
Biblioteka eshte sektori me perplotesuar qe A. Habazaj e ka 
bere shembull per te gjithe 

Nuk deshiroj te permiresoj dicka Skam sugjerim ( 8 studentë) 

Rralle here Te gjitha jan sipas programit mesimor 

Smund te jap pergjigje Nuk e frekuentoj (4 studente) 

Se kam frekuentuar nuk kam komnet (4 studente)  

Cdo gje duket mire ! Paisja me me shume libra 

eficensen Ok (6 studente) 
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II.A.5- Laboratorët /Qendrat Kërkimore Shkencore, pranë Fakulteteve: 

Në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë pranë çdo njësie kryesore janë ngritur qendrat 

kërkimore shkencore, si dhe njëkohësisht në funksion të procesit mësimor janë ngritur 

laboratorët didaktik/ mësimor. Nëpërmjet katër pyetjeve të mbyllura studentët janë përgjigjur 

mbi shpeshtinë e frekuentimit të laboratorëve si dhe kanë vlerësuar disa aspekte, si: respektimin 

e etikës së komunikimit, mjaftueshmërinë ose jo të pajisjeve laboratorike si dhe shfrytëzimin e 

këtyre strukturave për të realizuar punë kërkimore të pavarur.  

Pyetjes se sa shpesh e kanë frekuentuar QKSh, studentët janë përgjigjur si vijon: 22% 

gjithmonë, 15.6% shpeshherë, 17.5% rrallëherë, 11.2% pa përgjigje dhe 33.7% asnjëherë, një 

përqindje kjo relativisht e lartë.  

Grafiku 17: " Sa shpesh i keni frekuentuar Qendrat Kërkimore Shkencore ?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në lidhje me respektimin e etikës prej personelit:  64.7% e studentëve janë shprehur se është 

respektuar gjithnjë, 25.2% janë shprehur shpeshherë, për 7.4% rrallëherë, për 1.6% të studentëve 

asnjëherë si dhe vetëm 1.1% e studenëve kanë përzgjedhur alternativën pa përgjigjigje (pra 

vetëm 7 studentë prej 634 studentëve). 

Grafiku 18: "A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën ekomunikimt?” 

 
Përsa i përket pyetjes nëse pajisjet laboratorike janë të mjaftueshme për realizimin e orës 

mësimore, 31.8% e studentëve i konsiderojnë të mjaftueshme pajisjet në laborator dhe 26.2% 
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mëse të mjaftueshme, në të njëjtën masë janë dhe studentët që e kanë lënë pa përgjigjen pyetjen 

(rreth 26.3%) 10.7% e studentëve janë përgjigjur aspak të mjaftueshme si dhe për 5% të 

studentëve pajisjet nuk janë bashkëkohore.  

Grafiku 19: " A gjykoni se pajisjet laboratorike janë të mjaftueshme për realizimin e orës mësimore?” 

 
 

Së fundmi, në lidhje me shpeshtinë e përdorimit të QKSH/Laboratorët për punë të pavarur 

kërkimore, përgjigjet e studentëve janë paraqitur në grafikun e mëposhtëm se 21.9% i 

frekuentonin gjithmonë, 19.5% shpeshherë, 15.6% rrallëherë, 20.6% pa përgjigje dhe 22.4% 

asnjëherë. Si shihet në grafikun e mëposhtëm:  

 

Grafiku 20: " Sa shpesh i përdorni QKSH/Laboratorët për punë të pavarur kërkimore?” 

 
Qëndrimet e studentëve në pytetjet e mbyllura theksohen edhe më tepër në përgjigjet e tyre në 

pyetjen e hapur: “Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësoni?”.  Të cilës i 

janë përgjigjur 645 studentë, nga ku 272 prej tyre mendojnë se nuk kanë asgjë për të përmirësuar. 

Mendimet e tjera ishin të shumta si: pasurimi i laboratorëve me mjete të reja, praktikat  

bashkëkohore dhe më të shpeshta, shtimi i numrit të qendrave dhe laboratorëve etj… ( për më 

tepër referojuni komenteve të hollësishme në Tabelën 9.) Megjithatë vlen të përmendet se  

ndodhur në kushtet e pandemisë mësimi në laboratorë ka qenë i reduktuar.   
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Tabela 8: Komentet e studentëve- Qendrat Kërkimore Shkencore/Laboratorët 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësoni? 
azgje me shum se kaq Asgje ( 272  studente)  Nuk i kam frekentuar 

Nuk e di/se di (11 studente) Pasurimin e laboratoreve me paisje 
apo mjete te reja qe vijne ne 
ndihme te studenteve 

Me shume material punues 

Cdo gje ne rregull.(9 studente) Te behen me shume praktika me 
mjete bashkohore. 

Laburatoret te kene me shume 
mjete per te kryer praktikat  

Nuk kam/s’kam (15 studente)  Të gjuzha Me shume praktike /Me shum 

Pa pergjigje ( 20 studente) Se kam idene Nuk i kam prdorur ndonjeher 

Pajisjen e laburatoreve me cdo mjet te 
nevojshem 

te kish laborator me bashkohor Me bashkohore 

Me shume mjete. Nuk i kam frekuentuar TE JENE NE FUNKSION TE 
KERKIMEVE SHKENCORE 

Me shu.paisje laburatorike Te kemi nje laburator me bashkohor 
me gjera me te reja  

S'ka asgjë për të përmirësuar. 

Me shume pajisje bashkekohore Cdo gje eshte e mjaftueshme Shtimi i paisjece laboratorike 

 Ka vend per permiresim Të përmirësohen pajisjet/ Me 
teper paisje 

Nuk ka mjaftueshem mikroskop ku 
secili nxenes te punoje ne menyre te 
pavarur 

Cdo sherbim esht efektiv Duhet te jen me bashk onore 

Ok ( 14 studente) TE KETE ME SHUME ORGANIZIM Sipas programit  

Nuk kam propozim/sugjerim (19 
studente)  

Komunikimin nuk i kam frrkuentuar 

shmire Mjete te reja (2 studente) Te jen te sakta 

Te gjenden mjetet e nevojshme per 
realizimin e praktikave 

pajisjet duhet te jene me 
bashkohore pasi ato aktualet jane 
relike historike tani 

Permiresin e laburatoreve  

Kushtet me te pershtatshme Jane shume mire Kërkime reale 

te shtohen me shum laburator  nk e di se nk bej  Skam ndonje ide 

pajisje me softe me te mira Nuk ka asgjë për të përmirësuar! Te ket me shume qendra . 

qe te kete me shume N/A azgje me shum 

Oret e seminareve duhen permiresuar hapsirat 
laboratorike si dhe mjetet pasi nuk 
jan te mjaftueshme per te kryer 
punet laboratorike 

Nuk kemi qene ndonjehere ne 
asnje ambient te universitetit 
pervec sekretarise edhe 
auditoreve per provimet  

Frekuentimi me i shpeshte Qe te perdoren nga studentet Te funksionoje  

Skam gje per te then. Qendra me bashkekohore T kete paisje m t kualifikuara 

Teknologji te re  Te punojme me shume ne 
laboratore 

JAM I KENQUR 

Organizimi  Laboratoret duhet te kene me shum 
paisje dhe reagent per realizimin e 
eksperimenteve. 

Te perdoren orare te ndryshme 
per laboratoret, me qellim qe te 
shmangen grumbullimet e 
studenteve. 

asgje nuk do te deshiroja Te vendosen paisje laboratorike per 
te zhvilluar oren mesimore  

Kam dijeni per qendra kerkimore 
prane universitetit, por nuk i kam 
frekuentuar asnjehere. 

korrektesen e studenteve Te gjitha (2 studente) Cdo gje 

Po (4 studente)  Ti perdornim me teper laboratoret bashkepunim 

Jo (19 studente)  te bejme me shumr laboratorr ne 
shkoll sesa ne spital 

Te ket me shume qendra . 

Te ketë më shumë pajisje (2 studente) Me teper angazhim Nuk kam mendim 

Mire jan pajisjet laboratorike janë të 
mjaftueshme 

Be patient 

Qendrat kerkimore te behen 
funksionale. 

Investime te reja nuk kam koment per momentin 

ORARIN (2 studente) sepse laburatoret ne unversitetin 
tone kam vetem per pedagogen qe 

SHUME GJERA QE MUNGOJN 
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te rrijne atje, jo oer studentett  

nuk ka informacion ka nevoje per permiresime Kushte te mira nuk kam 
propozime 

Profili i studimeve te mia nuk ka 
laborator kerkimor  

Nuk ekzistojne laboratoret Hic 

Nuk kam ndonje mendim per te dhene Rivitalizmin e qendrave shkencore Duhen aparatura per shume 
eksperimente te tjera edhe 
aparatura te reja . 

Asgje per permiresim Kte vit na mungoi puna ne labrator 
per arsye nga pandemia shpresoj 
vitin tjetr te jet me ndryshe 

Ka qene e veshtire t‘i 
frekuentonim per shkak te 
mesimit online.Disa ore te 
rendesishme te humbura duhet 
te zevendesohen . 

Te gjitha nuk e di me duken mjaftueshem 
mire 

Kak 

No coment (2 studente)  Te kemi me shume materiale dhe 
mundesi frekuentimi ne laboratore  

nuk e di qe ka qendra kerkimore 
shkencore 

jane ne funksion te mesimit Laboratoret Te jen me shum ne perdorim te 
gjithe studentve , jo vetem te 
disave. 

Pergjigje te drejtpërdrejtë dhe te 
gatshem  

informimi per keto  te jene me funksional 

duhet te kete materiale te nevojshme 
per te kryer oren e laboratorit  

Nuk ja kam iden. nuk kam sygjerime per te ofruar 

Duhet te kete me teper mjete ilustruese 
dhe bashkekohore . 

mesimi Te kete me shume paisje ne 
laborator 

Materialet e duhura gjate praktikes Rikthimi ne auditor Te jene bashekohore 

Kushtet Me sh mjete Asnje gje gjithcka shum mir. 

Me shume mjete per punet kerkimore Te kete pajisje bashkekohore, te 
jene te specializuara punojnjeset  

Cdo gje ishte ok 

Si kam perdorur ndonjehere Sjelljen e petagogeve Nje laborator akoma me te pasur 
me materiale informative 

Nuk jam e fushes Mesimi te behej ne auditor. Cdo gje duket mire ! 

Te kishte me teper paisje qe nevojiten 
ne laborator. 

Te plotesohen paisjet laboratorike 
(2 studente) 

Pajisjet (3 studente) 

Te kishte me teper paisje qe nevojiten 
ne laborator. 

Nuk mendoj se duhet te permiresoj 
dicka.  

te permirsohen laboratorë5 

Cilësine (2 studente) Shkolla DISPONUESHMERINE 

Me shume pajisje per studentet Mjetet laboratorike  
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II.A.6 - Sektori i IT-së: 

Përgjigjet e studentëve mbi pyetjen se si e vlerësojnë platformën online të universitetit (UVMS), 

paraqiten në Grafiku 21: " Si e vlerësoni platformën online të universitetit (UVMS)?”, ku qartasi 

duket se 49.5% e studentëve janë shprehur shumë të mirë, 37.5% të mirë, 6.7% e studentëve e 

kanë lënë pyetjen pa përgjigje, 4.6% e studentëve e kanë vlerësuar keq si dhe vetëm 1.7% shumë 

keq.  

 

Grafiku 21: " Si e vlerësoni platformën online të universitetit (UVMS)?” 

 
Faqja e web-it të UV-së është kanali më i rëndësishëm i shpërndarjes së informacionit, prandaj 

në këtë pjesë të pyetësorit përdoruesit kanë shprehur opinionin mbi përdorimin e tyre të faqes, 

përmbajtjen, veçoritë teknike të faqes, bazat e të dhënave duke paraqitur në pyetjen e hapur 

sugjerimet e tyre për përmirësime. Në këtë seksion studentët shprehen se shërbimet online që 

ofrohen në faqen zyrtare të internetit të UV-së janë: për 35.3% të studentëve më se të 

mjaftueshëme, për po të njëjtën përqindje të studentëve janë të mjaftueshëme, për 19.8% deri 

diku, 5.5% e studentëve kanë përzgjedhur alternativën pa përgjigje si dhe 4.2% i konsiderojnë 

aspak të mjaftueshëm. Në vijim Grafiku nr. 22:  

 

Grafiku 22: "A gjykoni se janë të mjaftueshme shërbimet online për studentët që ofrohen në faqen zyrtare 

të internetit të UV-së?” 
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Në pyetjen e tretë të seksionit vlerësohet lehtësia e gjendjes së informacionit në web-in e UV-së, 

dhe 44.9% e studentëve janë shprehur gjithmonë, 34.2% shpeshherë, 12.2% rrallëherë, 2.3% 

asnjëherë dhe 6.4% pa përgjigje. Përgjigjet janë paraqitur grafikisht më poshtë:  

Grafiku 23: " A e gjeni lehtësisht informacionin e kërkuar në web-in e UV-së?” 

 
 

 

Tabela 9: Komentet e studentëve- Shërbimet Teknologjike/IT i përket komenteve të studentëve se 

çfarë do të dëshironin të përmirësonin tek shërbimet teknologjike/IT. Nga 1149 studentë që kanë 

marrë pjesë në pyetësor, në këtë seksion janë përgjigjur 647, ku një pjesë e mirë e studentëve  

respektivisht 295 prej tyre janë shprehur “asgjë për përmirësim”, ndërsa problematikat më të 

shpeshta janë informacioni i paktë dhe i pa përditësuar, vështirësitë në akses, probleme në 

sistemin e UVMS, njoftime të pasakta.  

Tabela 9: Komentet e studentëve- Shërbimet Teknologjike/IT 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit 
Mjafte mire Asgje ( 295 studente) 

Ku do rregjistrojm praktiken se jemi vit 3 ne dt 8 japim provimi  Nuk kam/s’kam (14 studente) 

Të kishte seksione shtesë  No coment (3 studente) 

Cdo gje perfekte N/A 

Ne rregull  Se di/ nuk e di (6 studente) 

oraret e leksioneve dhe provimeve jo gjithmon gjenden online. 
Informacione rreth pergatitjes dhe kritereve te detyrave te kursit dhe 
temave te diplomes nuk kam arritur t'i gjej ne faqen e ëeb-it te 
universitetit. 

Te kete me shume informacion te azhornuar ne ëeb site-n e UV-se: 
oraret semestrale, datat e provimeve, kalendari akademik, festat 
zyrtare, formulare te ndryshem aplikimi te unifikuar per sherbime te 
ndryshme per tju drejtuar sekretarise edhe online/ me email dhe 
duke ngarkuar cdo studente edhefotokopjen e kartes se identitetit, 
bashke me formularin tip te shkarkuar nga site i Uv-se dhe te 
plotesuar me firme (te skanuar), si: data provimesh, riprovimesh, data 
per dhenine e provimit/ temes se diplomes, aplikim per terheqje 
diplome, etj. pa qene nevoja te paraqitesh ne sekretari. 
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Pergjithsisht kenaqshem Eshte ne rregull cdo gje (16 studente) 

Ik Asnjë propozim/sugjerim (15 studente) 

Ka shum gjera per te permirsuar shum mir 

te kete pak me pak material mase permisohen me kalimin e kohes 

Eshte sistem goxha i lehte edhe me informacione te 
pergjithshme Menyren e organizimit 

Cdo opsion esht I perkryer azgje me shum /Asgje. Cdo gje eshte e qarte. 

Nuk ka asgjë për të përmirësuar (3 studente) Faqen ëeb 

Ok (10 studente) Me pak ngarkese sistemi 

Te jete on line orari dhe programi i lendeve. Nuk me vjen ndermend asgj 

Nuk mendoj se kam propozime. 
Deri tani per mendimin tim ka patur goxha arritje mesimi dhe 
informacioni onlien 

ëeb-i i UV duhet te jete i perditesuar mëe shpesh  

cilesia online eshte e pa mjaftueshme 
asgej nuk e zevendeson auditorin ,dua shume te largohet 
shpejt virusi 

Për mendimin tim uvms eshte aplikacion më se i mjaftueshëm 
për studentet 

UVMS ka pasur shpeshhere probleme ne kohen kur hidhen 
notat ne sistem sepse nuk shfaqeshin apo ne fillimin e 
semestrit kur nuk shfaqeshin lendet per regjistrim. gjithashtu 
semestrin e kaluar ishte e nevojshme te behej anketimi disa 
here pavarsisht se ishin plotesuar per secilen nga lendet 

Stabilitet azgje me shum se komunikimi 

Shum gjera Mjaftueshëm 

Provimet e vitit te ishin te rregjistruara automatikisht. Te ishte orari mesimor  

Check the site and pay money by @idealops Disa gjera 

duhet goxha pune Kthimin ne auditor 

lehtesi aksesimi eshte platforme e plotesuar 

Jo (21 studente) Te kete per cdo universitet ëebin perkates 

edhe sikur tju propozoje nuk mendoj se do veproni Nuk kam ide 

Shume mire eshte (2 studente) Te funksiononte pak me shpejt 

Sistemin Lajme me te update-uara 

Asnjeher Te jete me e lehte ne perdorim 

Me tepe njoftime as gje eshte okay  

Gjithcka eshte ok Asgje,teper i organizuar. 

LEHTESIMIN E INFORMACIONEVE Aksesimi me i thjeshte 

Faturat me mire ti gjenim ne shkolle  Oret mesimore 

Skam dicka Eshte ok deri diku 

Pa pergjigje (3 studente) Disa loj vertetimesh Te dalin online 

Asgje per permisim 

do deshiroja qe faqja online e UV-se te kete seksionin e 
dorezimit te projekteve dhe detyrave per cdo lende ne menyre 
virtuale pasi kjo eshte metoda me bashkohore e shumicave te 
universiteteve  

Permiresimi i funksionimit te sistemit Te kete me shume informacion per studentet ne ëebin e UV 
se. 

Po (4 studente) Cdo gje duket mire ! 

Të jenë sa më fleksibël të rifreskohet Te kishte me shum mundsi te informacioneve 

UI me te mire, mundesia per te ndryshuar passëord-et 
nepermjet email-it tone, search bar qe te mund te kerkojme 
dicka vet Hapjen e shkollave kthimi n auditor 

Permiresim JAM I KENQUR 

1. orari duhet me shume i update-uar 
2. njoftime te sakta 
3. info me te plote dhe te rafinuar 
4. te punohet me sistemin uvms ne menyre qe petagoget te 
kene qasje te tille per te na derguar njoftime ose dokumente 
per qellimin cilesise se mesimdhenies-mesimnxenies; pasi jo 
cdo student mund te jete i gatshem cdo dite te javes te ndjeki 
mesimet 
4. ne uvms te rregullojne oraret seminaret dhe leksionet pasi 
nuk jane te sakta. 

Mesimi online normalisht qe e bere sepse nuk kemi pasur 
zgjidhje tjeter per shkak te kovidit, por ajo gje qe aspak nuk 
me ka pelqyer si studente , nuk eshte treguar toleranc nga 
pedagoget ne provime, kur ne te gjith kemi boshlleqe ne 
mesime, nje student nuk mund te mesoj dot nga telefoni oline, 
edhe per kete nuk eshte faji jon dhe duhej treguar me teper 
toleranc ne vleresimet e provimeve, sepse un personalisht 
kam ngelur shum mbrapa me provimet per shkak te nedimeve 
online 

Me duket mire Hic 

Rikthimi ne auditor Shkolla 
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Skam diçka konkrete skemi internet free 

Me te specifikuara informacionet Te jen me te sakta 

Ceo gje ik sistemin,serverat dhe internetin 

mesimi Te permiresohet/ Nuk mendoj se duhet te permiresoj dicka. 

Do te deshiroja te kthehemi ne auditor  Sjelljen e petagogeve 

asgje,jane lehtesisht te aksesueshme Te dalin prgj e provimeve pa u komplikuar me pyetje. 

Programin on line Nuk kam asnje propozim per momentin 

Mendoj se është ne rregull (2 studente) Gjithcka eshte mire 

Pyetesoret te mos jene te detyrueshem ne menyra qe nuk 
lejojne studentet te aksesojne vleresimet e tyre ne sistem Oraret 

Ne lidhje me sistemin nuk mendoj se ka mangesira. kushtet teknike 

Njoftimet . skam mendim (2 studente) 

DHENIEN NE KOHE TE INFORMACIONIT, JO NE 
SEKONDEN E FUNDIT Mrekulli 

Shtim shërbimesh Informacionet online mbi datat e provimeve 

Te ket me teper informacion.  Te kete opsione te ndryshme ne ndihme te studentit. 

Cilësinë (2 studente) Me shume lehtesi ne gjetjen e informacionit 

pa koment Te mos behet mesimi online 

Njoftime me te qarta  ëeb-in (2 studente) 

nje faqe ku mund te gjesh vetem info per studentet e cdo 
fakulteti nga univlora M mir n shkoll 

Informacionet Cdo gje 

Mire eshte Try more 

Aksesin me te lehte Komplet faqen e uvms 

Sherbim8n e it Super  

Me e shpejt dhe efektive Me shume info 

axhornimme te shpesh te faqesme informacionet ne kohe 
reale Te ket me teper informacion.  

Gjithmone 
ANGAZHIMIN ME TE MADH TE UNIVERSITETIT NE 
PLATFORMEN ONLINE 

TE GJENDEN LEHTESISHT INFORMACIONI I KERKUAR Cdo gje ok 

Jane sipas programit  Kushte shume te mira 

nje shpjegim me te detajuar Shum mire 

informacione me te detajuara T kete m shum mundesi ne mesimin online 

Faqja e kesteve shkollore e ndare me specifikisht. Kerkimi 
sipas fakultetit deges dhe ciklit te studimeve QARTESI NE DHENIEN E INFORMACIONIT 
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II.A.7- Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë: 

 

Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë gjatë ushtrimit të veprimtarisë, një prej 

aktiviteteve konsiston në organizimin e aktiviteteve të ndryshme me qëllim promovimin e 

ndërkombëtarizimit të UV-së. Marrë në konsideratë kjo, pyetja: “A keni marrë pjesë na 

aktivitetet e organizuara nga SPMJ?”, ka për qëllim vlerësimin e pjesëmarrjes së studentëve në 

aktivitete për të ndërmarrë më tej veprimtari që do të përmirësojnë rezultatet nëse është e 

nevojshme. Pasqyruar edhe në Grafikun nr. 24 një përqindje e konsiderueshme e studentëve 

40.1% janë shprehur se nuk kanë marrë pjesë asnjëherë si dhe 11.7% rrallëherë. Ndërkohë që 

22.6%  janë shprehur se gjithmonë kanë qënë pjesë e aktiviteteve të organizuara nga SPMJ si dhe 

10.2% shpeshherë së fundi 15.5% kanë përzgjdhur alternativën pa përgjigje.   

Grafiku 24: "A keni marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga SPMJ?” 

 
 

Pyetjes se a komunikon personeli duke respektuar etikën e komunikimit. Nga rreth 512 studentë 

të cilët kanë përzgjedhur në pyetjen e mësipërme një prej alternativave gjithmonë, shpeshherë, 

rrallëherë,   64.1%  e tyre janë përgjigjur se personeli e respekton gjithmonë etikën, për 28.3% të 

studentëve shpeshherë, për 5.1% rrallëherë, 12 studentë (2.3%) kanë përzgjedhur alternativën pa 

përgjigje si dhe asnjë studentë nuk është përgjigjur asnjëherë. Përgjigjet paraqiten hollësisht në 

Grafikun 25: 
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Grafiku 25: " A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën e komunikimit?” 

 
 

Përsa i përket vlerësimit nëse aktivitetet  që organizon ky sektor janë të mjaftueshëm, rezulton 

29.3% e të anketuarve bien dakort se këto aktivitete janë mëse të mjaftueshme, rreth 19.3% e 

tyre mendojnë se aktivitetet janë të mjaftueshme, 16% deri diku, 5.6% të pamjaftueshëm si dhe 

29.8% e kanë përzgjedhur alternativën pa përgjigje.  

Grafiku 26: " A gjykoni se janë të mjaftueshëm aktivitetet e organizuara nga SPMJ?” 

 
 

Në Tabelën 10  janë paraqitur përgjigjet e studentëve se çfarë do të propozonin për përmirësim. 

Rreth gjysma e studentëve që kanë marrë pjesë në pyetësor, 617 studentë kanë plotësuar këtë 

pyetje duke shprehur mendimet e tyre. Duke iu referuar kësaj tabele, 253 studentë janë shprehur 

se nuk ka asgjë për të përmirësuar, ndërsa një pjesë e mirëfilltë kanë dhënë idenë se aktivitetet në 

këtë sektor duhet të rriten dhe studentët të kenë mundësi më të shumta informimi. Këto të dhëna 

forcohen edhe më tej nga rezultatet e përgjigjeve të studentëve në pyetjet e mësipërme të 

mbyllura.  
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Tabela 10: Komentet e studentëve- Sektori i Projekteve 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit? 
Të zhvillohen më shumë takime për marrëdhëniet për jashtë  Asgje (253 studente) 

asgje te vecant N/A (2 studente) 

Asnjë propozim/sugjerim (4 studente) Se di /nuk e di (22 studente) 

Kanal komunikimi Nuk kam /s’kam (16 studente) 

Menyra e organizimit Cdo gje ne rregull (3 studente) 

No coment/ Skam asnje ide Duhet te rriten aktivitet ne mardhenie me jasht 

Shum mire/ Sh.mire Se di skam mar pjese ne ato aktivitete 

Po mund te ritet organizimet te kene lidhje me lenden 

Ik moj Nuk ka asgjë për të përmirësuar. 

Me shume lidhje Stafin 

Asgje nuk deshiroj  Jo (22 studente) 

te ket me shume aktivitet nga ky sektor  (9 studente) Po (4 studente) 

Mesim jo online Super 

organizim me te mire nuk kam asnje koment (2 studente) 

Nga pandemia ishte e veshtire Eshte mjaftueshem 

Look for Mundësi për të tër 

Çdo gjë është në rregull (4 studente) Hic 

Nuk di ç'të them .  Nuk kam informacion 

Ka nevoja er permiresime te metejshme duke u strukturuar 
sipas nevojave te kohes 

Te Jepej Me Shume E Drejte Studenteve Te Merrnin Pjes Ne 
Aktivitete 

Te ishin t mjaftueshme Angazhimin 

nese ne kete sektor perfshihen intershipe per studentet do te 
doja shume te publikoheshin ose te informoheshin studentet 
ne lidhje me to. 

Sektori i lidhjeve me jashte i ka plotesuar te gjitha nevojat e 
mia si student. Madje me duket me i miri ne gjthe universitetet 
Shqiptare per funksionalitetin , etiken dhe komunikimin me 
studentet! 

Pa pergjigje (21 studente) Cdo aktivitet esht eficent 

Ne rregull Aktivitete me te shpeshta 

Nuk besoj se kam dicka qe mund te permisohej Nuk kam qene presente. 

Ok ( 11 studente) Nuk I kam frekuentuar. 

Me shume fonde nga shteti per ekspeditat  Te kete me shume aktivitete dhe te njoftohemi per to. 

Oraret Nj organizing.me I sostifikuar 

skam mendim Duhet te informohen me shume studentet. 

Te behen me shume Nuk mendoj se kam propozime. 

Cdo gje duket mire ! Nuk lam asnje gje per permiresim 

Te kete komunikim me studentet, te jene transparent Shkolla 

Etiken ne shkolle besoj se organizimet jane ne funksion te 

Nuk km informacion  Te informohen studentet per aktivitetet e organizuara. 

Nuk kam ndonje mendim per te dhene DHENIEN E INFORMACIONIT 

mesazhit qe tejcohet No comment 

asnje sygjerim/propozim (16 studente)/ Nuk kam asnje 
propozim konkret azgje me shun 

plane me themelle te forta dhe nje vend me te mire Te kishte me shume projekte. 

Te programohen edhe me shum/ T behen me shpesh mesimi 

Me duken shume te organizuara Rikthimi ne auditor 

PERZGJEDHJA E STUDENTEVE MUND TE BEHET EDHE 
RANDOM 

Pjesmarrje me e madhe e studenteve ne aktivitete (2 
studente) 

Rritje aktivitetesh T kete m shum aktivitete me pjesmarrje te shume studenteve 

pa koment (2 studente) te organizohet mire 

Te ralizohen me shm projekte Cilësinë (2 studente) 

JAM I KENQUR (2 studente) Ka vend per me Shum  

Vdo gje Deri diku/ mjaftueshmerine 

Nuk kam info/ NUK KAM INFORMACION TE JENE ME TE ORGANIZUARA 

Nuk kam qen pjesmarrese Me teper aktivitete dhe guida per studentet 

I vetmi aktivitet ishte ERASMUS por qe nuk kishte shume 
opsione dhe vende, vetem opsione 3 mujore dhe per nje 
person 

Te kete mundesi te perfshihen me shume studente ne keto 
projekte. 
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II.B- Seksioni i Dytë 

Në këtë seksion studentët nëpërmjet 6 (gjashtë) pyetjeve të mbyllura dhe 1 (një) të hapur,  kanë 

vlerësuar infrastrukturën dhe kushtet higjenosanitare duke përfshirë disa dimensione si mjediset 

e auditorëve, sistemin e ngrohjes, sistemin e ndriçimit, cilësinë e bazës materiale, higjena e 

auditorëve, higjena e tualeteve etj. Në Tabelën e mëposhtme janë paraqitur rezultatet për secilin 

prej aspekteve të vlerësuara, të shprehura në përqindje. 
 

Tabela 11: Rezultatet mbi Vlerësimin e Infrastrukturës 

 

 Shumë Mirë Mirë Keq Shumë  Keq Pa përgjigje 

Mjediset e 

auditorëve 

44.5% 47.7% 4.3% 1.7% 1.7% 

Cilësia e bazës 

material(tavolina, 

karrige,projektor, 

whiteboard, etj) 

40.5% 50.4% 5.9% 1.6% 1.6% 

Sistemi i 

ngrohjes/ftohjes 

27.2% 34.8% 24.1% 10.1% 3.8% 

Sistemi i ndricimit 36.9% 51.8% 7.2% 1.8% 2.3% 

Higjena e tualeteve 32.3% 40.7% 18.5% 5.2% 3.3% 

Higjena e 

auditoreve 

37.8% 50.8% 7.3% 2.4% 1.7% 

 

Sikurse mund të evidentohet edhe prej grafikut të mësipërm dimensioni më keq i vlerësuar prej 

studentëve është sistemi ngrohjes/ftohjes si dhe higjena e tualeteve.  

Grafiku 27: “ Si do ta vlerësonit infrastrukturën dhe kushtet higjeno-sanitare” 
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Në bazë të rezultateve në pyetjen e hapur, megjithëse pjesëmarrja e studentëve është e 

ulët, 639 studentë, në përgjigjet e tyre ata shprehin pikëpamjet e tyre për të përmirësuar më tej 

kushtet higjeno-sanitare dhe insfrastukturën në UV. Duke analizuar komentet e studentëve 

problematikat kryesore qëndronin në:  

• higjenën e tualeteve; 

• sistemin e ngrohjes në auditore; 

• cilësinë e bazës materiale (karrige e tavolina); 

• ndriçimin; 

• përmirësimin e kushteve të klasave; 

 
Tabela 12: Komentet e studentëve – infrastruktura dhe kushtet higjeno-sanitare 

  

ka shum akoma per te permirsuar Asgje ( 214 studente)  

Sistemi i ftohjes (4 studente) Ok  (10 studente) 

Ne dimer nuk kemi ngrohje (3 studentë) 

Higjienën e të gjitha ambienteve në shkollë dhe të pajiset 

shkolla me banka karrige sistem ngrohje dhe ftohje 

N/A Mjediset e auditoreve,ndricimin,ngrohjen dhe higjenen e 

tualeteve 

Nuk ka asgjë për të përmirësuar. Sa me shume mirembajtje 

ngroje ftoje e salalve te leskioneve. Jane ne gjendje te 

mjeruar 

Ngrohja edhe ftohja neper salla do ishte shume mire po 

te kishte nje permiresim 

shmire Gjithcka (2 studente) 

do doja te permisohej ambjenti i ngrohjes ftohjes ne 

shkoll pasi nuk mund te rrish dot te japesh provim me 

kte tmerr vap dhe pa nje ftohje ku ven leket qe paguajme 

TE KISHTE KUSHTE ME TE MIRA Tualetet dhe auditoret kane nevoje per mirembajtje 

Funksionimin e sistemit ngrohje ftohje Po (4 studente) 

te pakten sistemi i ngrohjes/ftohjes dhe higjena e 

tualeteve te kishin kushtet minimale Oret e laborator  

Nje ambient i pershtatshem per te kryer mesimin , duke 

perfshire ngrohjen dhe tualetet pasterti me e madhe  

Sistemi i ngrohjes gjat dimrit dhe i ftohjes gjate veres te 

ishte i pranishem ne ambienter e universitetit   No comment 

te jete me shume e paster/ Te kete me shume pasterti 

Te kishte sistem ngrohje gjate dimrit dhe kondisioner 

gjaye veres . 

shume mire Azgje per shtese 

Sistemin e ngrohjes (6 studente)/ Sistemin e kaldajave Ndricim me i mire . Sitem ngrohje ftohje ne cdo klase 
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Sinqerisht nuk eshte nje auditore tualet nuk ka fare. 

Te merren pjesen e higjenes ne tualet ku te 

kompletohet me gjera qe i nevoiten prsh,sapun,letra 

duarsh etjsepse jan mjaft te rendesishme plus edhe me 

pjesen e sistemit ngrohje/ftohje. 

I gjithe fakulteti duhet permirsuar  

Tualetet t jene te hapura te gjitha dhe ngrohja dhe 

ftohja e klasave nuk eshte e mire sepse vetm disa klasa 

kan konficioner 

menyren e organizimit Pa pergjigje (3 studente) 

Higjena (15 studente) Cdo opsion esht I perkryer 

Sistemin e ngrohje- ftohje (40 studente) Asgje jam shume e kenaqure 

Ne ditet e nxehta te veres, mungojne kondicionerat ne 

auditore. Cdo gje funksionon shume mire 

ka vend per me shum Kusht eme te mira 

Bazen materiale karrige , tavolina qendrimi per disa 

ore te shkakton dhimbje te shpines 

Aspirim kondicionera/ Kondicionera (4 studente) 

Higjena e tualetit dhe sistem ngrohje nuk ka ne auditor  Ngrohjen dhe ftohjen ne auditore mungon 

Asgje nuk deshiroj Te permiresohet infrastruktura 

Ka shum element qe mungojne ne infrastrukturen 

plotesuese Sistem ftohjeje,pasi provimet i bëjmë në sezon vere  

ndryshimi i kushteve te auditoreve  Gjithe infrastrukturen dhe higjenen 

Ato cfar kam vlersuar me lart keq 

vendosja e video-projektoreve  

sistemet e ngrohjes dhe ftohjes  

sapun dhe kartopeceta ne tualete  

Te ket ngrohje ne dimer dhe uje ne ambjentet 

laboratorike si dhe ne tualete Te higjena ka vend per me mire 

Te gjitha (3 studente)  

TE FUNKSIONOJNE SA ME MIRE Higjena e tualeteve (11 studente) 

ngrohje ska ato dritat m shume te djegura, derrasat me 

keq Ambjentin e mesimdhenies 

shume gjera po spo i futem tani Nuk kam ndonje mendim per te dhene 

Besoj se cdo gje do  ater e vet. Sistemi ngrihje/ftohje le per te deshiruar 

Tualetet te jene me te paster Me shume investime ne kushtet e ngrohjes 

Sistemin ngrohes dhe ftohes, dhe perde qe  ateria te 

shohim tabelen 

Ngrohjne dhe ftohjen e klasave dhe ambienteve te 

tjera 

Te kete m shum pergjegjesi nga ana e sanitareve asnje sygjerim 

Nuk eshte poblemi im Sistemin e tualeteve 

T kishte kushte me t mira Mjediset e auditoreve ,sistem ftohje ngrohje 

Jeni on (4 studente) pak me shume pasterti 

Nuk kam/s’kam  ( 10 studente) 

Tualetin, ngrohje, ftohje dhe nje zyre informacioni apo 

ankimimi 

Fakulteti ku studiojm i  ater gjitha kushtet Jo (18 studente) 

Ka vend  Dont steal our pockets 

banjat dhe te pakten  aterial  ose 2 derasa te bardha 

Kushtet higjenike duhet te jene me te mira per 

fakultetin e infermieris . 

Nuk kam asnje propozim per momentin 

Shtim i sistemit te ventilimit (qarkullim ajri) , tavolina 

dhe karrike te amortizuara.  

Hic mesimi 

Punetoret e pastrimit dhe sherbimit duhet te jene 

korrekt ne pune, te bejne punen qe u takon ka nevoi lr m shum higjën 
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Higjena e tualeteve (10 studente) Shume 

Sistemi i ngrohjes/ ftohjes duhet te jet funksional pasi 

jemi perballur me dimer shume te ftohte sa e ben 

shpesh her te pamundur perqendrimin ne leksion , dhe 

me vap shume te madhe 

Sistemi i ndricimit ka qene gjithmone i keq ne salla te 

caktuara sidomos kur zhvillojme provimet.Tualetin te 

them te drejten kur kam pasur nevoje shpesh e kam 

gjetur mbyllur .Por as atje nuk ka ndricim. 

Të rifreskohen Shumicen gjerave 

Ne radhe te pare un mar parasysh godinat ku 

universiteti i infermieris esht aktualisht ne godina me 

qera, tualete nuk behet fjal qe te ket, ajer kondicionuar 

nuk ka higjena esht disi keq, per sa i perket 

ambienteve se ku universiteti do transferohet as nuk e 

 aterial fare se si jan, por sido qe te jen duhet mir 

menaxhim i gjendjes funksionale edhe mir menaxhim i 

higjenes. Duhet godine e re per fakultetin e shendetit 

higjenen e tualeteve cilesin baye te materialeve , 

ndricimin dhe bayen  aterial te nevojshme per punet 

laboratorike 

sistemi i ajrimit te ambjenteve nuk eshte i 

pershtatshem  

Rikthimi ne auditor Ngrohja duhet te ndizet nese ka. 

Nj ambjent me modern Mutin 

Shume gjera Me shume pergjegjshmeri 

Nuk ka perfeksion.kenaqemi me ato.qe kemi RRITJE E VEMENDJES 

skam mendim permisim te kushteve te klases 

Nuk kam dicka konkrete. Pergjithesisht cdo gje eshte mire 

JAM I KENQUR Cdo gje esht shume mire 

Më shumë përkushtim Oraret 

Investim ne ambjentet e auditoreve te kete me shume baze materiale 

Godine e re universiteti laboratore me te medha.  Se di (5 studente) 

Tualete te disponueshme te permiresohet cilesia e bazes materiale 

Te ket sa me shum tavolina dhe karrige,si dhe sistem 

ngrohje  

Sistem ngrohje dhe mjete te tjera si vidjoprojektor per 

te organizuar oren siç duhet 

Shkolla Skam ndonje ide 

skemi tualete Te jen kushtet efikase per te qendruar ne ato ambiente. 

Te ket infrastruktur me te sakte pa pergjigje (5 studente)  

Permiresimin e laburatoreve dhe fonde nga shteti per 

ekspeditat  Cdo gje ne rregull (11 studente)/ Cdo gje (3 studente) 

Mjedis auditoresh me hapsire me te madhe Nuk kam propozim (9 studente) 

Jan te mira Bankat 

Duhet riparim (3 studente) Ska fonde shteti 

Cilësinë (2 studente) Cdo gje duket mire ! 

Tualetet (2 studente) Asgje cdo gje eshte perfekte 

Te jen kushtet efikase per te qendruar ne ato ambiente. azgje me teper   

Te permisohet sistemi i ngrohjes ( 3 studente) Asgjë për të përmirësuar (2 studente) 

cilesine e bazes materiale dhe higjenen e tualeteve  Shume mire/Mire (4 studente) 

Tavolinat Ndricimi , sistemi i ngrohjes/ftohjes 

Higjenen e tualeteve edhe ngrohjen ndricimin 

permiresim Vetem pak per higjenen e tualeteve 

Te ket ngrohje ne auditor, dhe tualetet te jen me te 

pastra  

Te pastrohen auditoret dite per dite, duke ditur qe po 

jetojme ne nje kohe pandemie! Gjithashtu kushtet e 

auditireve jane te papershtashme. 
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II.C- Seksioni i tretë 

Së fundi ky seksion ka për qëllim marrjen e të dhënave mbi përfshirjen e studentëve në aktivitete 

të ndryshme që organizon UV-ja si: shërbime komunitare, punë vullnetare, projekte kërkimore, 

aktivitete shkencore, etj... Si dhe njëkohësisht identifikimin e rrugëve të komunikimit nëpërmjet 

të cilave studentët do të dëshironin të informoheshin mbi aktivitetet në UV ndihmon në forcimin 

e lidhjeve dhe urave të komunikimit midis institucionit dhe studentëve.   

Pyetjes: “A keni marrë pjesë në punë vullnetare ose shërbime komunitare të organizuara prej 

UV-së gjatë vitit akademik?” - 20.2% e studentëve i janë përgjigjur gjithmonë,12.6% 

shpeshherë, 16.6% rrallëherë, 15.1% pa përgjigje si dhe një përqindje e konsiderueshme e 

studentëve,  35.4%, janë shprehur se nuk kanë qënë  pjesë asnjëherë e shërbimeve komunitare të 

organizuara prej Universitetit gjatë vitit akademik 2020-2021. Për më tepër grafiku:  
 

Grafiku 28: "A keni marrë pjesë në punë vullnetare ose shërbime komunitare të organizuara prej UV-së 

gjatë vitit akademik?” 

 
 

Pyetjes: “A keni marrë pjesë në projekte kërkimore, aktivitete shkencore të organizuara prej 

Universitetit gjatë vitit akademik?” – 20.5% e studentëve janë shprehur se gjithmonë kanë marrë 

pjesë në aktivitete shkencore të organizuara, 14.5% janë përgjigjur respektivisht shpeshherë, 

14.5% rallëherë, 15.1% pa përgjigje dhe 35.4% e studentëve që kanë plotësuar pyetësorin janë 

shprehur se asnjëherë s’kanë qenë pjesë e aktiviteteve shkencore ose projekteve kërkimore të 

orgnizuara nga UV-ja gjatë vitit akademik. Paraqitja grafike, si më poshtë vijon:  
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Grafiku 29: "A keni marrë pjesë në projekte kërkimore, aktivitete shkencore të organizuara prej UV-së 

gjatë vitit akademik?” 

 
 

Pyetjes nëse do të dëshironin të ishin të informuar mbi aktivitetet e ndryshme që organizon 

Universiteti si (konferenca, trajnime, intership, praktika pune, etj), 45% e studentëve janë 

shprehur gjithmonë, 31.6% po, në varësi të tipit të aktivitetit, 8.7% rrallëherë, 3.6% asnjëherë 

dhe 11.1% e tyre pa përgjigje. Grafiku  30  pasqyron përqindjen e studentëve:  

 

Grafiku 30: "A do të dëshironit të ishit të nformuar mbi aktivitete që organizon UV-ja??” 

 
 

Për Universitetin e Vlorës ruajtja e marrëdhënieve me studentët është thelbësore. Me qëllim 

gjetjen e mënyrës më të mirë për të komunikuar me studentët, këtyre të fundit ju drejtuan pyetjet 

që vijojnë:  

 “Se si do të dëshironin të informoheshin?” të cilë i janë përgjigjur 976 studentë ku  50.4% 

dhanë  përgjigje  nëpërmjet e-mail-it dhe 31.9% përzgjodhën faqen e internetit, 11.3% 

nëpërmjet  rrjetit social facebook, 3.9% materiale informuese, stenda fletëpalosje, 

postera, 1.7% fjalë pas fjale dhe 0.8% tjetër. Grafiku  31 si më poshtë vijon:   
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Grafiku 31: "Si do të dëshironit të informoheshit, nëpërmjet:” 

 
 

Tek Tabela 13  jepen të dhënat mbi pyetjen e hapur të studentëve të cilët në pyetjen e mësipërme 

kanë përzgjedhur alternativën tjetër.   

 

Tabela 13: Komentet e studentëve – shërbimet komunitare dhe vullnetare 

Si do te donit te informoheshit (tjeter) 

Nuk kam mendim. Asgje (31 studente) 

sekretaret duhet te jen me te pergjeshme dhe me 

komunikuse 

Jo (2 studente) 

Email Pa pergjigje (6 studente)/s’kam pyetje (1 student) 

mendoj se institucioni i universitetit te vlores eshte ne 

sherbim te studenteve. 

Nuk kam (4 studente)/ Ska (2 studente) 

Mire Po 

Nuk kam propozime Ka me Shum vend per permitsim 

Nuk ka tjeter Më shumë shërbime online (2 studentë) 

No (3 studente) Cilësinë 

Nuk ka  Cdo gje eshte e qarte. 

 

 

Megjithëse përgjigjet e studentëve nuk përputheshin me pyetjet përsëri ata kanë shprehur opinion 

se ka vend për përmirësim në të disa aspekte të shërbimeve që ofrohen ndaj studentëve  
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