
 

 

 

Raporti i Analizës së Rezultateve të 

Pyetësorëve të Studentëve për Vlerësimin dhe 

Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të 

Ofruara prej Stafit Ndihmës Akademik dhe 

Administrativ! 

 

 

Viti Akademik: 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hartuan:  
 
Rezarta Sinanaliaj  

Romina Xhelaj 

Harikla Beduli    

  



2 

 

 

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 2 nga 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SIGURIMI I CILËSISË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË 

PËRGJEGJËSI E PËRBASHKËT!” 

 

 
 

SHKURT 2023 
 

 

 

 

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


2 

 

 

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 3 nga 46 

 

Tabela e Përmbajtjes  
 

I- Hyrje ....................................................................................................................................... 6 

 Kuadri Ligjor .................................................................................................................... 7 

 Metodologjia .................................................................................................................... 8 

 Pjesëmarrja ....................................................................................................................... 9 

 Kufizimet ........................................................................................................................ 11 

II- Rezultatet e Pyetësorit ......................................................................................................... 13 

II.A- Seksioni i Parë ............................................................................................................. 13 

II.A.1- Sekretaritë mësimore ................................................................................................. 13 

II.A.2- Zyra e Shërbimit ndaj Studentit ................................................................................. 17 

II.A.3- Sektori i Këshillimit të Karrierës, ALUMNI dhe Aktiviteteve kulturore-sportive. 

(Alumni- studentë të diplomuar në vite në UV) .................................................................... 20 

II.A.4-  Sektori i Bibliotekës Shkencore: .............................................................................. 23 

II.A.5- Laboratorët /Qendrat Kërkimore Shkencore, pranë Fakulteteve: .............................. 27 

II.A.6 - Sektori i IT-së: .......................................................................................................... 32 

II.A.7- Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve Jashtë: ........................................................ 35 

II.B-Seksioni i Dytë ............................................................................................................... 39 

II.C-Seksioni i tretë ............................................................................................................... 42 

 

Përmbajtja e Tabelave 

 
Tabela 1:  Pjesëmarrja e studentëve në pyetësor ................................................................ 9 

Tabela 2: Shpërndarja e pjesëmarrësve për çdo cikël studimi .......................................... 10 

Tabela 3: Përqindja e Pjesëmarrjes së Studentëve në Pyetësor ........................................ 10 

Tabela 4:  Komentet e studentëve- Sekretaritë Mësimore ................................................ 15 

Tabela 5: Komentet e studentëve- Zyra e Shërbimit ndaj Studentëve .............................. 19 

Tabela 6: Komentet e studentëve- Këshillimit të Karrierës dhe Alumni-t ....................... 22 

Tabela 7: Komentet e studentëve- Biblioteka Shkencore dhe Orari ................................. 25 

Tabela 8: Komentet e studentëve- Biblioteka Shkencore ................................................. 27 

Tabela 9: Komentet e studentëve- Qendrat Kërkimore Shkencore/Laboratorët ............... 30 

Tabela 10: Komentet e studentëve- Shërbimet Teknologjike/IT ...................................... 34 

Tabela 11: Komentet e studentëve- Sektori i Projekteve .................................................. 37 

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


2 

 

 

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 4 nga 46 

 

Tabela 12: Rezultatet mbi Vlerësimin e Infrastrukturës ................................................... 39 

Tabela 13: Komentet e studentëve – infrastruktura dhe kushtet higjeno-sanitare ............ 40 

Tabela 14: Komentet e studentëve – shërbimet komunitare dhe vullnetare ..................... 45 

 

 Përmbajtja e Grafikëve 
 

Grafiku 1: “Shpërndarja Gjinore e Pjesëmarrjes” ............................................................. 11 

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

2022” ................................................................................................................................. 13 

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

drejtpërdrejta për pyetjet drejtuar Sekretarisë mësimore” ................................................ 14 

Grafiku 4: “Vlerësimi i studentëve mbi respektimin e etikës së komunikimit prej 

Sekretarive Mësimore” ..................................................................................................... 14 

Grafiku 5: “Përqindja e Frekuentimit të Zyrës së Shërbimit ndaj Studentëve” ................ 17 

Grafiku 6: “A merrni përgjigje të qartë dhe të drejtpërdrejtë për pyetjet që ju keni?” ..... 18 

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

........................................................................................................................................... 18 

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

intervista të stimuluara etj” ............................................................................................... 20 

Grafiku 9:“Vlerësimi i aktiviteteve të organizuara prej sektorit” ..................................... 21 

Grafiku 10:Respektimi i Etikës së Komunikimit” ............................................................ 21 

Grafiku 11: " A janë të mjaftueshëm aktivitetet e organizuara prej sektorëve” ............... 22 

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

........................................................................................................................................... 23 

Grafiku 13 : “A i plotëson literatura e Bibliotekës nevojat tuaja?” .................................. 24 

Grafiku 14: " A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën?” ............................ 24 

Grafiku 15: " A është i mjaftueshëm orari i shërbimit?” .................................................. 25 

Grafiku 16: " Sa shpesh e keni frekuentuar Bibliotekën Online gjatë vitit akademik?” .. 26 

Grafiku 17: " Sa shpesh i keni frekuentuar Qendrat Kërkimore Shkencore ?” ................ 28 

Grafiku 18: "A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën e komunikimit?” .... 29 

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

mësimore?” ....................................................................................................................... 29 

Grafiku 20: " Sa shpesh i përdorni QKSH/Laboratorët për punë të pavarur kërkimore?” 30 

Grafiku 21: " Si e vlerësoni platformën online të Universitetit (UVMS)?” ..................... 32 

 

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


2 

 

 

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 5 nga 46 

 

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

në faqen zyrtare të internetit të UV-së?” ........................................................................... 33 

Grafiku 23: " A e gjeni lehtësisht informacionin e kërkuar në web-in e UV-së?” ........... 33 

Grafiku 24: "A keni marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga SPMJ?” ...................... 35 

Grafiku 25: “Në përgjithësi si do ti vlerësonit aktivitetet?” ............................................. 36 

Grafiku 26: " A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën e komunikimit?” ... 36 

Grafiku 27: " A gjykoni se janë të mjaftueshëm aktivitetet e organizuara nga SPMJ?” .. 37 

Grafiku 28: “ Si do ta vlerësonit infrastrukturën dhe kushtet higjeno-sanitare” ............... 39 

Grafiku 29: "A keni marrë pjesë në punë vullnetare ose shërbime komunitare të 

organizuara prej UV-së gjatë vitit akademik?” ................................................................. 42 

Grafiku 30: "A keni marrë pjesë në projekte kërkimore, aktivitete shkencore të 

organizuara prej UV-së gjatë vitit akademik?” ................................................................. 43 

Grafiku 31: "A do të dëshironit të ishit të nformuar mbi aktivitete që organizon UV-ja??”

........................................................................................................................................... 43 

Grafiku 32: "Si do të dëshironit të informoheshit, nëpërmjet:” ........................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


2 

 

 

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 6 nga 46 

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 VSA  

Nr. 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. Viti akademik 2021-2022 është viti i dytë i 

implementimit të këtij pyetësori. 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 Forms.  
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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 pyetje 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 Forms 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.  

 

Tabela 1:  Pjesëmarrja e studentëve në pyetësor 
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Në pyetësor morrën pjesë 368 studentë, një shifër e ulët kjo e krahasuar me vitin akademik 2020-

2021. Shpërndarja grafike si më poshtë vijon:  

 

Tabela 2: Shpërndarja e pjesëmarrësve 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  57 15.5% 

II 131 35.6% 

III 173 47% 

Cikli i Dytë i Studimeve  I  5 1.4% 

II 2 0.5% 

 

 

Përqindja me e madhe e studentëve të cilët kanë plotësuar pyetësorin i përkasin Ciklit të Parë të 

Studimit. Ndërkohë që prej 2694 studentëve të regjistruar në Ciklin e Parë të Studimit për vitin 

akademik 2021-2022 pyetësori është plotësuar prej 13.4% të studentëve. Përqindja e pjesëmarrjes 

së studentëve të regjistruar në Ciklin e Dytë të Studimit është 0.53%, së fundmi 8.8% e studentëve 

të regjistruar në UV për vitin akademik 2021-2022 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 3: Përqindja e Pjesëmarrjes së Studentëve në Pyetësor 

 

Cikli i Studimit Viti i Studimit % e pjesëmarrjes në Pyetësor 

Cikli i Parë i Studimeve3 I 6.76% 

II 17.72% 

III 15.54% 

Cikli i Dytë i Studimeve I 0.54% 

II 0.5% 

 

                                                
2 Përfshirë këtu dhe Studentët që ndjekin Programin e Studimit Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë në Drejtësi.  
3 Përfshirë këtu edhe Studentët që ndjekin Programin e Studimit Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë në Drejtësi.  
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Përsa i përket shpërndarjes gjinore në pyetësor kanë marrë pjesë më shumë femra se sa meshkuj: 

60.9% femra dhe 39.1% meshkuj. Grafiku si më poshtë vijon, tregon shpërndarjen gjinore të 

pjesëmarrjes: 

 

Grafiku 1: “Shpërndarja Gjinore e Pjesëmarrjes” 

 
 

 

 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.  

 

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

ai u plotësua në formatin Google Forms, 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.  
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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. 
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II- Rezultatet e Pyetësorit  

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

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”, Vlorës 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. 27.7% e studentëve janë 

shprehur se gjatë vitit akademik 2021-2022 e kanë frekuentuar gjithmonë sekretarinë mësimore, 

32.3% shpeshherë, 33.4% rrallëherë si dhe 5.4% e studentëve që kanë plotësuar pyetësorin nuk e 

kanë frekuentuar asnjëherë, 1.1% e kanë lënë pa përgjigje. Grafiku 2 si vijon:  

Grafiku 2: “Shpeshtia e frekuentimit të Sekretarisë Mësimore gjatë vitit akademik 2021-2022” 
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Pyetjeve që vijojnë iu janë përgjigjur 99.4% (nuk janë përfshirë studentët të cilët kanë përzgjedhur 

alternativën Pa Përgjigje – 0.6%). Vetëm 4.1% 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 17.4% janë përgjigjur rrallëherë.  

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

të drejtpërdrejtë prej sekretarisë studentore 50.9% e tyre, si dhe 27% janë përgjigjur shpeshherë. 

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. 60.2% e studentëve janë shprehur se gjithmonë 

është respektuar etika e komunikimit,  në 21.5% të rasteve shpeshherë, për 11.3% të studentëve 

rrallëherë si dhe për 5.8% të studentëve asnjëherë dhe vetëm 1.2% e kanë 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 fakultative 242 studentë i janë përgjigjur 

pyetjes së hapur prej të cilëve 79 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 informacioni.

Tabela 4:  Komentet e studentëve- Sekretaritë Mësimore 

 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit?  (242 përgjigje) 

Asgje (79 studentë) Informacione me te detajuara. (2 studentë) 

Asgje,mendoj se gjithcka eshte ne rregull duke nisur qe 

nga pjesa e komunikimit dhe te tjerat me rradh (15 

studentë) 

Marrjen e informacionit te sakte dhe te qarte  (6 

studentë) 

Cdo gje eshte e organizuar shume mire (11 studentë) 

Shpejtesine e dhenies se i informacioneve dhe 

saktesine (2 studentë) 

Asgjë gjithçka është brenda normave (2 studentë) Perfekt , nothing more 👍 

 

-Komunikim korrekt dhe te sakte 

-Komunikimin me studentin. Te na ndimoin 

Cdo veprimtrari eshte e kryer brenda standartit me te 

larte. 

-Sherbimi eshte shume korrekt asgje smendoj qe mund 

te ndryshoj . (2 studentë) 

- Sherbimi eshte shume korrekt .Asgje per ndryshim . 

-Sekretaria eshte shumë e sjellshme dhe respekton 

etiken 

- Jan me t miret, shum respekte  (2 studentë) 

- Shume i kenaqur nga gjithe stafi i sekretarise respekte 

dhe mirenjohje  

-Jam shume i kenaqur me korektesin e sekretariatit (2 

studentë) 

-Cdo gje ne lidhje me sekretarit qe nga menyra e te 

sjelluarit deri te komunikimi 

- Te ken komunikimin e duhur me studentet ! (3 

studentë) 

- Mnyren e komunikimit ne momente kur deshirojm 

nje leter. 

Etiken dhe pergjigje te sakta rreth informacioneve (6 

studentë) 

Jane pergjigjur per cdo problem. (2 studentë)  

-Nuk kam sugjerime. (5 studentë) 

- Nuk ka nevoje per permiresim. (2 studentë) 

Te kete nje pergjigje sa me te shpejte dhe sa me te 

sjellshme, pa patur nevojen te shkoj une per te njoftuar 

sekretarine per punen e tyre 2 
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-Komunikimin (12 studentë) 

- Te qenurit me te aferta n komunikim 

- Te ishin me te sjellshme 4  studentë) 

Nuk kam hasur probleme ne keto vite universitare me 

sekretaret. 

Sekretaria t ket korrektesin t jap informacion per 

studentet sepse shum rralle mund t maresh pergjigje 

direkt . Duhet te presesh nj kohe te gjate te te 

informojne per pyetjen qe ke .  

Do doja qe te permiresohej komunikimi me 

studentet.😊😉 

Do doja të përmirësoja sekretaren e shkollës. Mënyra e të 

komunikuarit për figurën që përfaqëson nuk shkon për shtat. 

Është e paduruar me studentin. Nuk qartëson në njoftimet që 

jep. Njërit student i thot një gjë , një tjetri i thot diçka tjetër 

për të njëjtën çështje. Nuk jep njoftimet në kohën e duhur , 

veç kur e pyesim ne studentat. Oraret e lëndëve na i bën 

shumë të përafërt, duke ditur që ka studenta nga rrethet dhe e 

bëjn shkollën vajtje-ardhje. Studentëve nuk i mungon 

mirkuptimi në udhëheqjet nga sekretaria apo pedagogët e 

shkollës , ndaj kërkojm komunikim më të mirë. 

Te shpjegonin qart sakt dhe pse jo te te ndimonin ather 

kur te kishim nevoj. Jo te te thon Ike tek kjo e ik tek 

ajo 

Nje komunikim me te mire kundrejt studentit nga ana e 

sekretareve dhe nga ana e petagogeve 

-Te zbatojne detyrat 

-Sherbimi 

Te ishin pak me te mirekuptueshme sekretaret. 

Gjuhen e folur 

Marrja e pergjigjeve tek sekretaria duhet te permirsohet 

thellesisht. 

Te jete me e disponueshme dhe me bashkevepruese me 

studentin  

Gjithe sekretaria (2 studentë) Kohen e caktuar per studentet 

-Te sillen me me shume qytetari dhe te zgjidhin 

problemet  

- Te jepnin informacion te sakte 

E di qe mund te kene ngarkese ne pune po duke qene 

se ato jan per te na informuar duhet te mos merziten 

dhe ngarkesen ta kthejne ne nerva 

-Te jen me te komunikueshem , me te qart dhe me te 

degjueshem per problemet tona 

-Te ken me shume nerva qe te na sqarojn dhe te jene 

me te sjellshme 

- Te jete me e sjellshme dhe e sakte ne punen e saj  

- Cilesia e komunikimit 

-Nje sjellje me e mire e sekretareve kundrejt studenteve 

Te jene te gatshme tu pergjigjen studenteve ne menyre 

me shpejte. 

Te lajmerojne studentet me shpejt per ndryshimet e 

orareve ose te papriturave. 

Te perdorin email-et me shpesh per te bere lajmerimet. 

Etika ne te folur te jen me te komunikueshme dhe me 

mirprites 

Vetem Matilda eshte njeri i perkushtuar, i edukuar e qe 

te ndihmon per cdo nevoje. Gjithe te tjerat jane pa 

edukate, pergjigjen me arrogamce dhe mos perfillje. 

Duhet te tregohen me mikpritese duke na pare ne sy 

teksa flasin jo me koken pas kompjuterit .Duhet te 

pakten te te na ndihmojn me problemet qe mund te 

hasim kur drejtohemi atje per ndihme ose sherbim. 

-Oraret e lendeve te na i japin secilit ne dore ne nje flet 

keshtu jemi me te qarte pa u sorollature kot 

-Orarin e sekretaris . (2 studentë) 

- Oraret mesimore 

Me shume afishime Godinen (2 studentë) 

Te kishim sa më shumë informacione 

Te rejat e fundit te vendosen on line me shpejt ne faqen 

zyrtare te universitetit. 

Kushtet e universitetit duhet te jenë me te mira . Shërbimi online me shpejt  
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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 

2021-2022. 15.5% e kanë frekuentuar gjithmonë zyrën e studentit, 21.5% shpeshherë, 36.7% 

rrallëherë. Njëkohësisht 23.6% e studentëve të cilët kanë plotësuar pyetësorin nuk e kanë 

frekuentuar asnjëherë zyrën, si dhe 2.7% e studentëve kanë zgjedhur alternativën pa përgjigje.  

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 

2021-2022.  
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Nëpërmjet pyetësorit studentët vlerësuan nëse kanë marrë përgjigje të qarta dhe të drejtpërdrejta 

për pyetjet që iu kanë drejtuar specialistëve të sektorit. Vetëm 1.8% janë përgjigjur asnjëherë dhe 

13.3% rrallëherë ndërkohë që 56.1% e studentëve janë përgjigur gjithmonë dhe 27.3% shpesh herë 

dhe vetëm 1.5% pa përgjigje. Për më tepër grafiku: 

Grafiku 6: “A merrni përgjigje të qartë dhe të drejtpërdrejtë për pyetjet që ju keni?” 

 

Në lidhje me respektimin e etikës së komunikimit prej personelit 64.6% e studentëve janë 

përgjigjur gjithmonë, 22.1%  shpesh, 9.2% respektivisht rrallëherë dhe 2.2% asnjëherë dhe vetëm  

5 studentë nga 271 prej tyre që ia janë përgjigjur, janë vetëm (1.8%) pa përgjigje.  

 

Grafiku 7: “Vlerësimi mbi respektimin e etikës së Komunikimit prej zyrës së studentëve” 
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Pyetjes së hapur: “Ju lutem propozoni se çfarë do të dëshironit të përmirësonit?” - i janë përgjigjur 

183 studentë, gati 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 dëshronin të ndryshonin 

asgjë ose të përmirësonin.  

Edhe në këtë sektor një pjesë e studenëve janë shprehur se 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 5: Komentet e studentëve- Zyra e Shërbimit ndaj Studentëve 

 

Ju lutem propozoni se çfarë do të dëshironit të përmirësonit? (183 përgjigje) 

Asgje (97 studentë) 

Shume i kenaqur nga personeli i zyres respekte dhe 

mirenjohje  

Organizimi eshte shume i mire 

Cdo gje eshte shume mire, nuk ka nevoje per 

permiresim! (6 studentë) 

Asgje eshte cdo gje perfekte (2 studentë) Jan shum yje 

-Asgje cdo gje eshte ok,nje staf i mrekullushem! 

-As edhe një lloj gjëje të mundshme! Asgje zyra e studentit eshte super 

-Te gjitha 

-Ne pergjithsi 

Sekretaret kan qene gjithmon korrekte dhe na kane 

orientuar per cdo paqartesi .Shume respekt . 

Ç'do gjë është në rregull. (6 studentë) Jam shume i kënaqur me cilësinë e shebimeve 

Nuk kam sygjerime (8 studentë) Shpejtesine e dhenies se sherbimit 

Etiken e komunikimit 10 

Te kthe pergjigje ateher kur ne na duhet jo ather kur 

Duan. 

-Universitetin 

-Personelin Raportin me studentin 

Te jenë më korrekt ndaj pyetjeve te studenteve M shume vemendje per studentet  

Duhet te zbatojne rregullat e etikes Ambjentin 

Kur te vemi te kerkoj dicka te mos thon hajde me vone Orari i punës se tyre . 2 

Do doja qe te vinin te komunikonin me ne per 

probleme  Marrja e informacionit online duhet te ishte me e shpejt 
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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 2021-2022,  shumë studentë janë përgjigjur se nuk kanë ndjekur asnjëherë 

aktivitet të organizuara prej sektorit. Ndërkohë që 17.1% e studentëve i janë përgjigjur gjithmonë, 

18.8% shpeshherë dhe 18.8% rrallëherë, 36.1% asnjëherë dhe 9.2% 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 
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keq.  52.2% e studentë i kanë vlerësuar shumë mirë, dhe 42.8% mirë, 3.5% pa përgjigje, vetëm 

0.5% keq dhe 1% shumë keq.  

 

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

 

 

Në lidhje me respektimin e etikës së komunkimit prej personelit të sektorit, 66.2% e studentëve 

janë përgjigjur se është respektuar gjithmonë, 25.4% shpeshherë, vetëm 1% asnjëherë, si dhe 7% 

rrallëherë, 0.5% pa përgjigje, për më tepër referojuni grafikut nr. 10.  

  

Grafiku 10:”Respektimi i Etikës së Komunikimit” 

              
 

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


2 

 

 

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 22 nga 47 
 
 

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 referimi për të përpiluar më tej planin e aktiviteteve. Për 32.3% të studentëve, aktivitetet ishin 

më se të mjaftueshme, për 32.3% të mjaftueshme, 29.4% dhe 3.5% studentëve respektivisht 

aktivitet janë deri-diku dhe të pamjaftueshëm si dhe 2.5% e kanë përzgjedhur alternativën pa 

përgjigje,  për më tepër grafiku i mëposhtëm:    

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 6: Komentet e studentëve- Këshillimit të 

Karrierës dhe Alumni-t. Nga 368 studentë që kanë marrë pjesë në pyetësor, për këtë pyetje të hapur 

janë përgjigjur 128 studentë. Disa prej studentëve shprehen se nuk ka nevojë për përmirësim dhe 

se çdo gjë është në rregull, specifikisht 66 studentë janë shprehur asgjë, disa të tjerë kanë nevojë 

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

gjithëpërfshirëse për studentët.  

 

Tabela 6: Komentet e studentëve- Këshillimit të Karrierës dhe Alumni-t 

 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit? (128 përgjigje) 

Asgje (66 studentë)  Jane shume mjaftueshem 

As edhe një lloj gjëje të mundshme! Shume e kenaqur jam😊 

ne lidhje me kete tem nuk kam cfare te shtoj  Ska nevoj per permiresime 

Asgje cdo gje eshte ne rregull (2 studentë) Nuk kam sugjerime  (2 studentë) 

Orari Sa me shume praktike . 

Ç'do gjë është në rregull. (2 studentë) Nuk kisha dëgjuar ndonjherë për këtë sektorin. 
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Shume i kenaqur respekte dhe mirenjohje per te gjith Marrja në kohë e njoftimeve  (2 studentë) 

Trajnime me shembuj konkrete . Ndryshime 

Te organizohen sa me shume aktivitete. (16 studentë) Zyren e informacionit 

Cilesine Te zhvillohen me shpesh 

Me shume pjesmarrje te studenteve  (2 studentë) 

Shpjegim te sakte nga presoret dhe vleresim te drejte 

pa bere dallime midis nxenesve. Te perpiqen qe ti 

bejne gjerat e thjeshta qe te kuptohen. Ne anatomi psh 

asnje nuk kupton asgje sepse jane terma te padegjuar 

me pare nga ne dhe na jepet thjesht info pa kuptuar me 

pare gjerat me t thjeshta 

Më shumë aktivitete për median Menyren e organizimit 

 

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 

FSHHD. Në pyetjen e parë se sa shpesh i kanë frekuentuar Bibliotekat gjatë vitit akademik 2021-

2022, 12.8% e studentëve janë përgjigjur gjithmonë, 14.7% shpeshherë, 24.7%  rrallëherë, 43.5% 

e të anketuarve janë përgjigjur asnjëherë si dhe 4.3% pa përgjigje. Më poshtë janë paraqitur 

grafikisht përgjigjet e studentëve.  

 

Grafiku 12: " Sa shpesh i keni frekuentuar mjediset e Bibliotekës gjatë vitit akademik?” 
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Pyetjes së dytë nëse i plotëson literatura e bibliotekës nevojat e studentëve përqindja më e lartë e 

studentëvë janë përgjigjur përgjithësisht po, 54.7%, 32.3% gjithmonë, 3.6% e studentëve është 

përgjigjur se nuk janë bashkëkohore, për 3.1% aspak si dhe 6.3% e të anketuarve kanë përzgjedhur 

alternativën pa përgjigje. Grafiku si vijon: 

 

Grafiku 13 : “A i plotëson literatura e Bibliotekës nevojat tuaja?” 

 

 
 

Rezultatet e pyetjes së tretë se a komunikon personeli duke respektuar etikën e komunikimit,  

71.4% e studentëve janë përgjigjur gjithmonë, 20.3% shpeshherë, 3.6% rrallëherë, 4.7% pa 

përgjigje. Këto të dhëna janë të shpërndara sipas grafikut që vijon:   

Grafiku 14: " A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën?” 
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Numri dhe përqindja më e lartë e të anketuarve e vlerësojnë mëse të mjaftueshëm, orarin e 

shërbimit të ofruar prej bibliotekës (50% studentëve), 37% të mjaftueshëm, 7.3% deri diku. Nga 

192 studentë që ia janë përgjigjur kësaj pyetje vetëm për 6 studentë (3.1%) orari i ofrimit të 

shërbimit në bibliotekë është i pamjaftueshëm dhe 2.6% pa përgjigje. Grafiku 15 si më poshtë: 

 

Grafiku 15: " A është i mjaftueshëm orari i shërbimit?” 

 

 
 

 

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 7: Komentet e studentëve- Biblioteka Shkencore dhe Orari 

 

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

(142 përgjigje) 
10-14     (6 studentë) 11-16    (2 studentë) 07:00-21:00      14-16      

9:00 me 20:00   Asnje 

8:00 -20:00  (8 

studentë)    9Am-4Pm   (4 studentë)  

Not intrested 9-13    (8 studentë) 

16-17    (3 

studentë) 14-18    (2 studentë) 

Se di fare ku eshte, 

nuk na i ka treguar 

njeri 

9-3  (5 studentë)  

 

09:00-14:00  

(10 studentë)   

Ora 10:00-12:00  

(2 studentë) 10-11   (4 studentë) 
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08:00 deri ne 15:00    Pasdite 01:01 AM   

16:00 deri 20:00   (2 

studentë) 

12:00-16:00   2 me 4    (2 studentë) 8 me 6     14:00 der ne 20:00   

7 deri n 7   

11:00-13:00    (2 

studentë) 

16:00 - 18:00    (3 

studentë) 

10:00-16:00  (3 

studentë) 

1:00 2:00     (3 

studentë)  12-8     

9 me 17  (3 

studentë) 07– 18   

8-12   (9 studentë) 9-12   (2 studentë) 11:12   2 09:00-19:00    

Nuk e Kam 

frekuentuar asnjer 12-1     

nga ora 10:00 

deri ne 12:30  (9 

studentë) 

8:00-13:00   (9 

studentë) 

13:00 - 15:00    3 deri ne 4    10deri 1  2 9ne 10    

8:00-23:00   

8:00 deri 14:00   (3 

studentë) 

Nga ora 10 deri 

ne 15  (3 

studentë) 11-14  (2 studentë) 

 

 

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

akademik,  10.3% gjithmonë, 11.1% shpeshherë, 16.8% rrallëherë, 7.6% pa përgjigje dhe 54.1% 

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 vlerësojnë 

mënyrën e komunikimit dhe nuk kishin asnjë propozonim për ndryshim përsëri nuk mungojnë 

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

Tabela 8: Komentet e studentëve- Biblioteka Shkencore 

 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit?  (232 përgjigje) 

Shume gjera   (4 studentë) Me shume botime te reja Nuk kam mendim.  3 

Asgjë  (110 studentë) 

Ç'do gjë është në rregull.  (5 

studentë) 

Nuk kam vajtur asnjerher ne 

bibliotek (2 studentë) 

Gjithçka shume mire (2  studentë) 

-Te kete nje biblioteke 

-Nuk e di ku eshte 

- Nuk e dija qe ekzistonte 

- Nuk e di qe ekziston nje 

biblioteke online 

-Nuk kam patur informacion per 

biblioteken online 

- Ndoshta te kete me shume 

informacione 

-Te na informojn se si funksionon 

- Te informohemi per kete 

biblioteke 

Te shtohen sa me shume libra  (4 

studentë) 

Duhen informuar studentët per 

burimet që kanë ne dispozicion  

Informacione me te metejshme nga 

stafi i bibliotekes 

Jo te gjithe kemi akses ne 

bibloteken online 

-Paska Bibliotek online? Pse nuk na 

ka informuar kush?  

-Kemi bibloteke online ne? Biblioteken   (3 studentë) 

Se di  (2 studentë) Ok gjithcka  (3 studentë) 

-Te njohim dhe te prezantohemi me 

biblioteken se ku ndodhen. 

-Te njohim biblioteken ! 

Te na udhezonin se cfar do benim 

dhe si 

Te njoftohen studentet per 

biblioteken  

-Nuk e kam frekuentuar asnjeher 

,nuk e di as qe ekziston. 

- Asgje sepse nuk e kam 

frenkuentuar   (5 studentë) 

Biblioteka i ka te gjitha librat qe me 

jane dashur. 

-Asgj per te permisuar  (5 studentë) 

- Nuk kam nje pergjigje. Mjedisin shkollor 

Nuk kam sugjerime    (6 studentë) Orarin  (5 studentë) Komunikimin 

Ne lidhje me kete teme nuk kam 

asnje gje per te shtuar  Besimin Te perditesohet 

As edhe një lloj gjëje të mundshme! Te kishim me shume kushte 

Shume i kenaqur respekte dhe 

mirenjohje  
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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 4(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 punën e tyre kërkimore të pavarur.  

Pyetjes se sa shpesh i kanë frekuentuar QKSh studentët, jepet përgjigjur si vijon: 17.7% e 

studentëve gjithmonë, 15.5% shpeshherë, 17.4% rrallëherë, 5.7% pa përgjigje dhe 43.8% 

asnjëherë, një përqindje kjo relativisht e lartë, e treguar dhe në grafikun nr. 17: 

 

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

 

Në lidhje me respektimin e etikës prej personelit 64% e përgjigjeve janë shprehur se është 

respektuar gjithmonë, 26.3% janë shprehur shpeshherë, për 6.5% rrallëherë, 0.5% të studentëve 

asnjëherë si dhe vetëm 2.7% e tyre pra vetëm 5 studentë nga 186 përgjigje. 
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Grafiku 18: "A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën e komunikimit?” 

 
 

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

37.2% e studentëve i konsiderojnë të mjaftueshme pajisjet në laborator dhe 23.9% mëse të 

mjaftueshme, në të njëjtën masë janë dhe studentët që e kanë lënë pa përgjigje rreth 15.5% dhe 

respektivisht 15.8% të studentëve janë përgjigjur aspak të mjaftueshme si dhe për 7.6% të 

studentëve janë përgjigjur se nuk janë bashkëkohore. Grafiku si vijon: 

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 të anketuarit identifikuan sipas grafikut të mëposhtëm se 20.1% i frekuentonin 

gjithmonë, 19.6% shpeshherë, 21.2% rrallëherë, 12.8% pa përgjigje dhe 26.4% asnjëherë. Si shihet 

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

 
 

Qëndrimet e studentëve në pyetjet e mbyllura theksohet më tepër edhe në përgjigjet e tyre në 

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

përgjigjur 220 studentë nga ku 88 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.  

 

Tabela 9: Komentet e studentëve- Qendrat Kërkimore Shkencore/Laboratorët 

 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit? (220 përgjigje) 

Duhet te shtohen pajisjet  (13 

studentë) 

Ç'do gjë është në rregull.  (4 

studentë) 

Te jene laboratoret me 

bashkekohore (7 studentë) 

Asgje    (88 studentë) Pa pergjigje  (3 studentë) 

Kushtet e laboratoreve dhe paisjet t 

jen funksionale  (3 studentë) 

Asgje per arsye qe nuk kam ber  

Deshiroj te kete m shume praktik 

per studentet    (7 studentë) 

Perdorimin e laboratoreve per pun 

te pavarur 

Cdo gje    (3 studentë) Se di    (2 studentë)  Cdo gje ok   (3 studentë) 

Hapesira ne laborator duhet te jete 

akoma dhe me e madhe  (3 

studentë) Kushte sa m t mira ska asgje t kohes Skam dicka konkrete 

Perdorimi i ketyre qendrave me 

shpesh 

Nuk kam sugjerime/përmirësime  (8 

studentë) Nuk kemi frekuentuar 
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-Investime 

- Ambientet    (2 studentë) 

Me shume mjete praktikuese si 

manikina ne formen e pacientit , 

shiringa , medikamente 

Pajisje laboratorike me teper ,per 

tiu afruar nevojes dhe praktikimit 

me to sipas leksioneve qe marrim  

Shume i kenaqur nga gjithe stafi 

respekte dhe mirenjohje 

Te informohem mbi qendrat 

kerkimore2 Ne pergjithesi mire  (2 studentë) 

Me shum ore laboratore  5 

Te ket aktivitete qe te marim pjese 

te gjith Dekoderin e internetit 

Komumikimi Me shume efiksaitet Nuk i perdorim 

Nuk realizohet asnje laborator 
 

Nje salle te tille Laboratore 
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II.A.6 - Sektori i IT-së: 

 

Seksioni P.1 f- se si e vlerësojnë platformën online të universitetit (UVMS), e shohim të paraqitur 

në Grafiku 21: " Si e vlerësoni platformën online të Universitetit (UVMS)?”, ku qartasi duket se 

50.3% e studentëve janë shprehur shumë të mirë, 39.1% të mirë, 4.3% pa përgjigje, 4.6% keq si 

dhe vetëm 1.6% 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, 

kënaqësinë me përmbajtjen, veçoritë teknike të faqes, bazat e të dhënave dhe paraqitën sugjerimet 

e tyre për përmirësime.  

Në këtë seksion studentët shprehin se shërbimet online që ofrohen në faqen zyrtare të internetit të 

UV-së janë 38.3% më se të mjaftueshëm, janë të mjaftueshme shërbimet  për 28.5% të studentëve 

që kanë plotësuar pyetësorin, 25% deri diku, për 4.3% e studentëve kanë përzgjedhur alternativën 

pa përgjigje si dhe 3.8% e konsiderojnë aspak të mjaftueshëm. Në vijim ndodhet grafiku 22: 
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Grafiku 22: "A gjykoni se janë të mjaftueshme shërbimet online për studentët që ofrohen në faqen zyrtare të 

internetit të UV-së?” 

 

 
 

 

Pyetja e tretë e seksionit i përket nëse gjendet lehtë informacioni i kërkuar në web-in e UV-së, dhe  

47.8% e studentëve janë shprehur gjithmonë, 30.7% shpeshherë, 13% rrallëherë, 3% asnjëherë dhe 

5.4% pa përgjigje. Falë zhvillimit të jashtëzakonshëm të internetit, medias sociale, të telefonisë 

mobile dhe teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në tërësi, edhe faqja e web-it të UV-së 

është e aksesueshme dhe e lehtë në përdorim. Në grafikun 23 gjenden përgjigjet:  

Grafiku 23: " A e gjeni lehtësisht informacionin e kërkuar në web-in e UV-së?” 
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Tabela 10: Komentet e studentëve- Shërbimet Teknologjike/IT:  i përket komenteve të studentëve se 

çfarë do të dëshironin të përmirësonin tek shërbimet teknologjike/IT. Nga 368 studentë që kanë 

marrë pjesë në pyetësor, në këtë seksion janë përgjigjur 214, ku një pjesë e mirë e studentëve  

respektivisht 102 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 I azhornuar, shtim I shërbimeve online, njoftime të pasakta.  

Tabela 10: Komentet e studentëve- Shërbimet Teknologjike/IT 

 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit?    ( 214 përgjigje) 

Shume mire cdo gje 

Jane shume mire te organizuara 

informacionet  Ndonje IT ky nuk ben 

Asgje (102 studentë) Nuk e di  (2 studentë) 

Te dalin listat e sakta te fituesve te 

masterit 

Shfaqen e pozicionit (location) ne 

momentin e regjistrimit automatik 

te aktivitetit (activity) 

Sistemi uvms te jete me i update-

uar, Gjetjen e informacionit 

Permirsimi i faqes web (2 studentë) Cdo gje (3 studentë) 

Me shume informacione online  (5 

studentë) 

-Çdo gjë është në rregull. (7 

studentë) 

- Pergjithesi shume mire 

Të njoftohen studentët në kohë në 

faqen zyrtare  (2 studentë) Shtimi i sherbimeve on-line 

Nuk kam sugjerime  (5 studentë) 

Gjithcka eshte ok dhe kjo fale stafit 

te shendetit publik!  Te rejat te jene me shpejt on line 

Nuk ka dicka specifike Nuk kam ankesa Orarin 

Hapjen e sistemit ne kohe 

S’ka nevoj per permiresime  (2 

studentë) 

Mos te ket kaq shum pyetësor te 

marrim informacionin qe na duhet 

me shpejt  

Komunikimi Baze materiale 

Perditesim te faqe se facebook-ut. 

Te postohen oraret mesimore dhe te 

provimeve ne kohe si te siti si te 

faqja e facebook. 

-Ska organizim faqja e universitetit  

- Nderfaqe grafike me user friendly 

- Te jete me i strukturuar 

Perditesim dhe publikim ne kohe i 

orareve te leskioneve/seminareve si 

dhe te provimeve te sezonit. Postim 

te faqja kryesore e universitetit. 

Shume i kenaqur nga gjithe stafi i 

Universitetit respekte dhe 

mirenjohje  
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II.A.7- Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve Jashtë: 

 

Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve Jashtë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij një 

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

ndërkombëtarizimit të UV-së. Marrë në kosideratë 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 24 një përqindje e konsiderueshme e studentëve 46.7% e studentëve 

janë shprehur asnjëherë si dhe 13.9% rrallëherë.  

Ndërkohë që 13.6%  janë shprehur se gjithmonë kanë qënë pjesë e aktiviteteve të organizuara nga 

SPMJ si dhe 12.8% shpeshherë, 13% pa përgjigje. 

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

 
 

Në pyetjen sesi do t’i vlerësonit aktivitetet e SPMJ, nga 368 studentë që kanë plotësuar pyetësorin, 

kësaj pyetje i janë përgjigjur vetëm 148 prej tyre, ku 57.4% e vlerësojnë shumë të mirë, 39.2% 

mirë, vetëm 1 studentë (0.7%) e ka lënë pa përgjigje, dhe 2.7% e kanë konsideruar të keq. Grafiku 

25 tregon më qartë përgjigjet e studentëve: 
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Grafiku 25: “Në përgjithësi si do ti vlerësonit aktivitetet?” 

 

 
 

Pyetjes se a komunikon personeli duke respektuar etikën e komunikimit. Nga rreth 368 studentë 

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

rrallëherë,   64.2%  e tyre janë përgjigjur se personeli e respekton gjithmonë etikën, për 28.4% të 

studentëve shpeshherë, për  6.1% rrallëherë, 2 studentë (1.4%) kanë përzgjedhur alternativën pa 

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

Grafikun 26: 

Grafiku 26: " A komunikon me ju personeli duke respektuar etikën e komunikimit?” 
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Përsa i përket vlerësimit nëse aktivitetet  që organizon ky sektor janë të mjaftueshëm, rezulton 

23.6% e të anketuarve bien dakort se këto aktivitete janë mëse të mjaftueshme, rreth 21.2% e tyre 

mendojnë se aktivitetet janë të mjaftueshme, 25.5% deri diku, 7.6% të pamjaftueshëm si dhe 22% 

e kanë përzgjdhur alternativën pa përgjigje. Grafiku i mëposhtëm si vijon: 

Grafiku 27: " A gjykoni se janë të mjaftueshëm aktivitetet e organizuara nga SPMJ?” 

 

 
 

 

Në Tabelën 11  janë paraqitur përgjigjet e studentëve se çfarë do të propozonin për përmirësim. 

Rreth gjysma e studentëve që kanë marrë pjesë në pyetësor, 200 studentë kanë plotësuar këtë pyetje 

duke shprehur mendimet e tyre. Duke iu referuar kësaj tabele, 94 studentë kanë thënë asgjë për 

përmirësim, 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.  

 

Tabela 11: Komentet e studentëve- Sektori i Projekteve 

 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit?   (200 përgjigje) 

-Skam njohuri.  (2 studentë) 

- Nuk kam mendim. Çdo gjë është në rregull.  (4 studentë) 

Të na thrrasin t gjith  Ndoshta me shume organizime   (4 studime) 

Nuk kam marre pjese Cdo gje   (3 studentë) 

Nuk e dija qe kishim aktivitete të tilla të organizuara. Asnjë gjë.     (94 studentë) 

Pa pergjigje   (4 përgjigje) Komunikimi 

Skam asje ide per deri sa nuk kam mar pjese! Nuk kam sugjerime    (6 studentë) 
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Mendoj se jan shum mir 

Perfshirje me te madhe te studenteve dhe njohje me 

shume me keto aktivitete. 

Orari Transparence 

Duhen me shume aktivitete   (13 studentë) 

Shume i kenaqur nga gjithe stafi respekte dhe 

mirenjohje 

Organizimet qe behen ne shkolle nuk perkojne me 

lendet dhe nevojat per formim te metejshem ne degen 

tone 

Me shume aktivitete ne menyre qe qe studentet te 

krijojne konkurence mes tyre. 
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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 12  të mëposhtme janë paraqitur rezultatet për 

secilin prej aspekteve të vlerësuara të shprehura në përqindje. 

 

Tabela 12: Rezultatet mbi Vlerësimin e Infrastrukturës 

 

 Shumë Mirë Mirë Keq Shumë  Keq Pa përgjigje 

Mjediset e 

auditorëve 

35.3% 48.3% 11.4% 3.8% 1.2% 

Cilësia e bazës 

material (tavolina, 

karrige,projektor, 

whiteboard, etj) 

32.6% 51% 11.9% 3.8% 0.7% 

Sistemi i 

ngrohjes/ftohjes 

18.5% 23.9% 33.4% 22.3% 1.9% 

Sistemi i ndricimit 30.4% 50% 13.8% 4.9% 0.9% 

Higjena e tualeteve 24.8% 34.2% 23.6% 17.3% 0.1% 

Higjena e 

auditoreve 

33.9% 48% 12.5% 4.9% 0.7% 

 

 

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 28: “ Si do ta vlerësonit infrastrukturën dhe kushtet higjeno-sanitare” 
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Në bazë të rezutateve në pyetjen e hapur, megjithëse pjesëmarrja është e ulët, 368 studentë, në 

përgjigjet e tyre ata shprehin një interes të konsiderueshëm për të përmirësuar më tej kushtet 

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

kryesore e tyre është:  

 

• higjena e tualeteve  

• sistemi i ngrohjes në auditore 

• mungesë infrastrukture 

• cilësia e bazës materiale (karrige e tavolina) 

• ndriçimi 

• përmirësimi i kushteve të klasave 

 

Kjo shihet qartë tek Tabela 13 e paraqitur më poshtë: 

 

Tabela 13: Komentet e studentëve – infrastruktura dhe kushtet higjeno-sanitare 

 

Ju lutem propozoni se cfarë do të dëshironit të përmirësonit?   (223 përgjigje) 

Ne fakultetin e shendetit publik , 

auditoret të kenë sistemet e 

ngrohjes dhe te ftohjes , tualetet te 

jenë ne funksion per gjatë gjithe 

kohes që ndodhen studentet me 

auditore dhe të jenë te paster dhe të 

ken kushte më te mira 

Duhet rregulluar me patjeter sistemi 

i ngrohjes, tavolinat duhet te jene 

me karrige dhe jo te ulen tre 

persona ne nje derrase duke u lutur 

per te mos u thyer, dyert e tualeteve 

jane pa celesa, uji i ngrohte nuk 

ekziston, pecetat gjithashtu. 

Mjediset e auditorëve duhet të ken 

sistem ngrohës te fakulteti i 

Shëndetit Publik se ngrim ftohti në 

dimër, ju lutem merreni seriozisht 

këtë kërkes , se nuk na bëhet të 

shkojmë në mësim nga i ftohti. 

Tualetet jan shumë keq. Të keqen e 

tualeteve te fakulteti i Inxhinieris. 

Shume mire cdo gje  (11 studentë) 

Higjen m e pastr sepse ne jemi nj 

uni i mjeksis! 

-Kushtet 

- Përmirësimin e kushteve 

- Shtese te kushteve mjedisore 

- Kushtet te jen akoma e me te mira   

(3 studentë) 

Asgje  (70 studentë) 

Ambiente me te pershtatshme dhe 

prania e kondicionerve 

Banka me te mira, ngrohje (2 

studentë) 

Godinen Auditoret në dimër janë të ftohta. 

-higjenen e tualeteve dhe sistemi i 

ngrohje ftohjes     (12 studentë) 

- Tualetet (2 studentë) 

 -Mjedise te pershtatshme per 

auditor 

-Sistem ngrohje   (5 studentë) 

Kaldaja ne klasa, derrasa te bardha 

dhe jo shkumsi, banka e karrige te 

reja 

Duhet rregulluar cdo gje qe ka 

lidhje me higjenen   (19 studentë) 
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-Permiresimi i sistemit ngrohes  (13 

studentë) 

- Vendosja e kondicionereve 

-Higjena, ambientet perreth, mjetet 

e punes 

- Higjena e ambjenteve dhe krijimi 

i tyre sa me shume Hapja e parkimit edhe per studentat  

Shtonu hapsirat e tualeteve ne 

fakultetin e shendetit Nuk kam sugjerime  (7 studentë) 

Ambjente te pastra dhe me ndricim 

te mjaftueshem per auditoret 

Ambientet duhet te jene me te 

pershtatshem. 

Te kishim nji universit te vertet Jo 

nji going me qera Ndoshta mjetet laberatorike 

Do doja qe tualetet te qemdrojn me 

shume hapur sepse leksionet jan der 

ne oren 4 nderko tualetet mbyllen 

qe ne 12 e 30 ose 1 dhe shm prej 

nesh kan nevoj te shkojn ne tualet . 

-Tualetet shume keq .Cuna goca 

bashke  

-Pa ndricim ,pa dyer ,papasterti 

shume .Gjendje shume e keqe  

- Restaurim te tualeteve   (2 

studentë) 

Duke qene se ne paguajm nje tarif per 

keto kushte do doja qe kushtet te 

plotesoheshin,higjena neper tualete nuk 

eshte e mire,vijn shume pako me letra 

gjigjenike por nuk i gjejm asnjeher 

neper tualete,sapuni i lengshem eshte 

gjithmon i perzjer me uje.Neper salla 

nuk kemi ngrohje dhe nga ana e 

ndricimit jemi me driten e diellit dhe 2-

3 drita qe punojn ne sall,bankat jane 

mjaftueshem mire por mundeshin dhe 

me mire.Derrasat dhe cdo gje tjeter jane 

mire. 

tualetet duhet te nderrohen me 

materiale te reja sepse materialet qe 

ndodhen atje jan jasht funksionit 

sipas mendimit tim Orari 

Duhet te kemi baze materiale te 

rregullta ne auditor, duhet te kemi 

sisteme te ngrohjes dhe ftohjes, 

higjena e tualeteve duhet te jete me 

e mire 

Qe te vendosen koshe ne ambjntet e 

jashtme  

Pajisje me leter higjenike, sapun te 

lengshem te tualeteve. 

-Permiresime ne sistemin e 

ngrohje/ftohjes. Shtime ne bazen 

materiale 

- Ngrohje, e domosdoshme gjate 

dimrit. Uje e sapun e leter ne 

tualete. 

Klasa ska fare sistem kondicionimi 

, higjena katastrofe 

Kushte me te mira ne pjesen e 

tualeteve. Dyert e tualeteve ne unv 

te conadi per infermieri jane te 

prishura  

Shume i kenaqur nga gjithe 

personeli respekte 
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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. Njëkohësisht identifikimi i 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.  

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

UV-së gjatë vitit akademik?” – 15.8% e studentëve janë përgjigjur gjithmonë, 13% shpeshherë, 

18.8% rrallëherë, 10.1% pa përgjigje si dhe një përqindje e konsiderueshme e studentëve,  42.4% 

janë shprehur se nuk kanë qënë  pjesë asnjëherë e shërbimeve komunitare të organizuara prej 

Universitetit gjatë vitit akademik 2021-2022. Për më tepër grafiku:  

 

Grafiku 29: "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?” – 17.1% e studentëve janë shprehur se gjithmonë kanë marrë 

pjesë në aktivitete shkencore të organizuara, 13% janë përgjigjur respektivisht shpeshherë dhe 

18.5% rrallëherë, 9.2% pa përgjigje dhe 42.1% e studentëve që janë pergjigjur pyetësorit kanë 

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

orgnizuara nga UV-ja gjatë vitit akademik. Paraqitja grafike jepet si më poshtë vijon:  
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Grafiku 30: "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), 46.7% e tyre thanë gjithmonë, 

34.5% po në varësi të tipit të aktivitetit, 7.6% rrallëherë, 5.2% asnjëherë dhe 6% e tyre pa përgjigje. 

Grafiku 31  pasqyron përqindjen e studentëve:  

Grafiku 31: "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 dy 

pyetjet që vijojnë:  
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 Pyetja 3.c. 1 se si do të dëshironin të informoheshin, i janë përgjigjur 325 studentë ku  

52.6% dhanë  përgjigje  nëpërmjet e-mail-it dhe 23.7% përzgjodhën faqen e internetit, 

10.5% nëpërmjet  rrjetit social facebook, 8% materiale informuese, stenda fletëpalosje, 

postera, 3.4% fjalë pas fjale dhe 1.8% tjetër. Grafiku  32 si më poshtë vijon:   

 

 

Grafiku 32: "Si do të dëshironit të informoheshit, nëpërmjet:” 

 
 

 

 

 

Në Tabelën 14  jepen të dhënat mbi pyetjen e hapur të studentëve të cilët në pyetjen e mësipërme 

kanë përzgjedhur alternativën tjetër.   

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

se ka vend për përmirësim në të gjitha hapësirat e institucionit si cilësinë, shërbimin ndaj 

studentëve, komunikimin e sekretarive etj.  
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Tabela 14: Komentet e studentëve – shërbimet komunitare dhe vullnetare 

 (Tjetër  ) 

 
 

 

Në përfundim, raporti i Pyetësorit për shërbimet ndihmës akademike dhe administrative të ofruara 

për vitin akademik 2021-2022 i përgatitur dhe i strukturuar sipas çështjeve dhe fushave të kërkuara, 

synon të paraqesë informacione të qarta dhe transparente të veprimtarisë së UV-së në zbatim të 

misionit dhe në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.  

 

Pas shqyrtimit të përgjigjeve të studentëve të programeve të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të 

studimeve në këtë pyetësor dhe pas analizës së të gjitha pyetjeve dhe komenteve, duke parë që një 

përqindje shumë e vogël e studentëve e kanë plotësuar, ne më poshtë po përmbledhim 

problematikat më të shpeshta të sygjeruara nga studentët:  

 

 Pasurimi i Bibliotekës me libra bashkëkohorë 

 Sistemi i ngrohjes/ftohjes, Ambjente të pastra dhe me ndriçim të mjaftueshëm për auditorët 

 S’ka organizim faqja e universitetit,  Ndërfaqe grafike me user friendly, Të jetë më i 

strukturuar 

 Kushtet e laboratorëve dhe pajisjet të jenë funksionale   

 Më shumë aktivitete për njohjen e shërbimeve që ofrohen nga UV-ja.  

 Shpejtësinë e dhënies së i informacioneve dhe saktësinë 

 

Pas përfundimit të procedurës për sigurimin e brendshëm të cilësisë, u hartua pyetësori 

përmbledhës, i cili bëhet publik në web-in e UV-së. Raporti është një përmbledhje e fakteve dhe 

interpretimit të tyre. Me qëllim vlerësimin e cilësisë së shërbimeve ndihmës akademike dhe 
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administrative në Universitetin “ Ismail Qemali”, Vlorë është përdorur metodologjia sasiore dhe 

instrumenti për vjeljen e të dhënave nga pyetësori për analizën e informacionit. Përmirësimi i një 

sistemi efektiv të manaxhimit  të integritetit në institucion, që synon sigurimin e respektimit të 

kërkesave ligjore, proceduriale, si dhe kuadrit të brendshëm rregullator.  

UV-ja ka mekanizmat e saj për matjen e cilësisë, procesi matet dhe monitorohet në 

vazhdimësi  nga njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë në Universitetin  “Ismail Qemali” , e 

cila ka një rol të veçantë në këto zhvillime, dhe është organi kryesor brenda UV për matjen e 

cilësisë së brendshme. 

 

I gjithë procesi, i hartimit të pyetësorëve, lancimit të tyre dhe i mbledhjes së të dhënave është bërë 

nga NJSBCVI-ja. Procesi është transparent, dhe të gjithë pyetësorët janë anonim duke respektuar 

kështu dinjitetin e secilit studentë dhe duke ruajtur prestigjin e institucionit. 

Ky studim përqëndrohet në lloje të ndryshme të temave të tilla si: preferenca, sjellja, etika, ose 

informacione faktike në varësi të qëllimit të tij.  

Ngaqë hulumtimi I pyetësorit është gjithmonë I bazuar tek studentët, suksesi I këtij hulumtimi 

varet nga përfaqësimi I kampionit në lidhje me interesin e shfaqur në pyetësor.  Metodologjia e 

anketës si një fushë shkencore kërkon të identifikojë parimet në lidhje me instrumentat e 

grumbullimit të të dhënave, rregullimin statistikorë, përpunimin e të dhënave, si dhe analizën 

përfundimtare e të dhënave që mund të krijojë gabime të anketimit sistematike dhe rastësore.  
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Lista e shkurtesave 

 QKSH- Qendra e Kërkimeve Shkencore  

 SPMJ- Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë 

 VSA- Vendim Senati Akademik 

 UV- Universiteti i Vlorës 

 NJSBCVI – Njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë dhe vlerësimit institucional 

 UVMS – Sistemi elektronik i manaxhimit të informacionit të Universitetit  
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