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PERMBAJTJA

 Hyrje : Faktoret qe ndikojne ne procesin e 
vleresimit/rishikimi te programit te studimit

 Objektivat &Metodologjia
 Elementet e formulareve:

 programi i  lendes
 vetvleresimit te programit te lendes
 raporti i vleresimit/rishikimit te programit te studimit

 Aspekte te vleresimit te 2 programeve te studimit: 
« Inxhnieri Mekanike » dhe « Food Science »

 Perfundime dhe Rekomandime
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OBJEKTIVAT

 Cfare nenkupton vleresimi i programit te studimit? “Vleresimi eshte
mbledhja sistematike dhe analiza e informacionit te marre, per te
permiresuar te mesuarit e studentit”

 Objektivi kryesor: Nxitja e perdorimit te dokumentacionit standart per 
vleresimin e programit te studimit nga IAL. 

 Objektiva me specific do te jene:
 Nxitja e kultures se cilesise ne IAL
 Transferimi i njohurive per elemente te rinj te programit te lendes
 Aplikimi i standartit per vleresimin e programit te studimit ne nivel IAL
 Nxitja e nje roli me aktiv te personelit akademik per vleresimin dhe

permiresimin e programit te studimit dhe forcimi i pergjegjshmerise te ketij
komuniteti.

 Perfshirja ne  nje shkalle me te madhe e studenteve dhe biznesit ne 
vleresimin/rishikimin e programeve te studimit ne IAL
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IF YOU DON’T CHANGE YOU WILL BE 
CHANGED

Progress is impossible without change, and those
who cannot change their minds cannot change
anything.

George Bernard  Show

Korce 26.05.2017

4



FAKTORET QE KERKOJNE PERMIRESIMIN E 
PROGRAMEVE TE STUDIMIT NE IAL 

Zhvillimi i kurrikules ne IAL - nje drejtim i strategjise se IAL 
Ne kete process faktoret kryesore jane:
kerkesat e ligjit te ri te AL, Nr. 80/2015
studentet, 
biznesi, 
standartet kombetare te sigurimit te cilesise dhe vet 
procesi i Akreditimit, 
pervoja e grumbulluar nga stafi akademik
standartet e reja te cilesise, te miratuara ne takimin
Ministerial te Yerevanit 2015 (ESG).

Seminar : Universiteti “F.S.Noli”
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PERDORIMI I FORMULAREVE NE PROCESIN E VLERESIMIT

Korce 26/05/2017
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PROGRAM  i LËNDËS: 

Programi i studimit: 

 Emërtimi: 
 Kodi: 

Tipi i lëndës: 

Kodi: 

 

Numri i krediteve:  Semestri: 
 Javë mësimdhënëse: 

Pedagogët e lëndës: Viti akademik: 

E-mail: 

Cel: 

Orari i konsultimit: 

 

Elemente te rinj:      kodi;     orari i konsultimit;     
kontakti me pedagoget

Hartuar për herë të parë:

Rishikimi i fundit i :
 Lëndës-
 Programit të studimit-



ELEMENTET E FORMULARIT TE PROGRAMIT TE LENDES
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 Informacion i pergjithshem
 Numri i krediteve
 Qëllimi i kësaj lënde
 Rezultatet e të mësuarit (LOs) nga studenti në këtë

lëndë
 Përmbajtja e temave
 Njohuritë pararendëse
 Vlerësimi
 Tipologjia didaktike
 Detyrime
 Pjesëmarrja
 Literatura

Seminar: Univ. "F.S.Noli"



REZULTATET E TE MESUARIT (LOs)

Përcaktoni (në gjerësi dhe thellësi) 
se cfarë:

 Njohurish do të mësojë

 Aftësish praktike do të fitojë

 Qendrimesh do të manifestoje

 Do të jetë i gatshëm të bëjë

studenti me përfundimin me sukses
të kësaj lënde. 

 Percaktoni LOs te lendes
 Numri minimal 2-5
Nje LO e mire nenkupton percaktimin e 

aksioneve specifike te ndermarra nga
studenti dhe qe jane te dallueshme.

 Kushtet qe duhet te plotesoje LOs:
 Te jete me qender studentin.- LOs te

fokusohen ne ato cfare studenti mund te
beje, dhe jo ne perpjekjet per ta mesuar ate.

 Te jete kyci per misionin e lendes- LOs 
“baze” duhet te jene thelbesore per 
misionin e lendes.

 Te jete kuptimplote per stafin akademik dhe
studentet- LOs duhet te jene kuptimplote per 
stafin akademik dhe studentet.  

 Te perfaqesoje nje rang te aftesise per te
menduar.

 Te jete e matshme.- Eshte e rendesishme te
thuhet se LOs  duhet te jene te matshme.

Eshte e pranuar gjeresisht thenia “what gets 
measured, gets done”
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SHEMBUJ LOs

I. Teknologji informacioni:

a. Studenti do te jete ne gjendje qe te
permbledhe ne menyre korrekte
diferencat kyce ndermjet
modeleve te zhvillimit te software,
te hapur dhe te mbyllur”

b. “Studenti do te jete ne gjendje qe
te vleresoje anet e forta dhe te
dobeta te modeleve te zhvillimit
te software me burime te hapur
dhe te mbyllur”

II. Shkenca sociale:
a. Ne perfundim, studenti do te:

 kuptoje demokracine
 vleresoje artin nga kulturat e 

tjera
 mesoje rreth ligjit te relativitetit.

 ( jo i mire)

b. Ne perfundim studenti do te
jete i afte te:
 pershkruaje teorite kryesore te

demokracise
 identifikoje karakteristikat e artit

nga kulturat e tjera
 shpreh vecorite kryesore te ligjit

te relativitetit.
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FORMULARI I VETVLERESIMIT

 Te perfshihet i gjithe personeli akademik

 Nepermjet formularit perkates, te behet
vetvleresimi i cdo lende.

 Rezulatet perpunohen dhe diskutohen ne 
menyre transparente ne mbledhjen e personelit
akademik te organizuar zakonisht nga
departamenti perkates.

 Formulari permban 22 pyetje
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FORMULARI I RAPORTIT TE VLERESIMIT /RISHIKIMIT TE
PROGRAMIT TE STUDIMIT
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a. Informacion i përgjithshëm: 
Emërtimi: Lloji: Kodi:  Viti shkollor: Data e raportit: gjeneralitet et e grupit  

Nr Emri dhe mbiemri  Funksioni  Cel E-mail 
1  Përgjegjësi i njësisë 

bazë 
  

2  Koordinatori    
3  Anëtari i grupit    
4  Anëtar i grupit    

 

1. Misioni, LOs dhe strategja e rishikimit/vlerësimit
1.1  Përshkruani Misionin e Programit të Studimit
1.2  LOs të Programit të Studimit
1.3 Jepni ose Bashkëngjisni këtij formulari,  matricën e lëndë
mësimore- LOs   të Programit të Studimit (Curriculum Map)
1.4 Jepni pyetjet për vlerësimin/rishkimin e Programit të Studimit
1.5 Përshkruani Projektin e Vlerësimit/Rishikimit
1.6 Përshkruani Masat e Vlerësimit/Rishikimit
1.7. Përshkruani Strategjinë e Vlerësimit/Rishikimit



FORMULARI I RAPORTIT TE VLERESIMIT /RISHIKIMIT TE
PROGRAMIT TE STUDIMIT

2. MBLEDHJA E TË DHËNAVE 
2.1.  Jepni një raport të gjëndjes

së mbledhjes të të dhënave
dhe të ndryshimeve të
strategjisë.

2.2 Në se ka ndryshime të
strategjisë së
Vlerësimit/Rishikimit të
Programit të Studimit, jepni
dhe argumentoni ndryshimet e 
ndodhura.

3. PËRFUNDIME DHE 
REKOMANDIME  

3.1. Përshkruani gjetjet, 
interpretimet dhe implikimet.

3.2. Jepni Rekomandimet për
modifikimin e Programit të
Studimit

3.3. Përshkruani rekomandimet
për përmiresimin e 
Vlerësimit/Rishikimit ose të
Pyetjeve të Vlerësimit/Rishikimit

3.4 Përshkruani Rekomandimet
për përhapjen e 
Rezultateve/Gjetjeve
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STUDENTET DHE BIZNESI, SI PARTNERE

Nder perfitimet e 
studentit: 

 Sqarim me i mire per 
pritshmerite e 
pedagogeve per 
rezultatet e studenteve

 Focusim me i madh ne 
ceshtjet e te mesuarit.

 Rritje te ndergjegjesimit
etj.

Pershirja e Biznesit:

 Percaktimi i drejte i LOs 
te programit te studimit,

 Evidentimi i mangesive
qe paraqet realizimi i
programit te studimit.

 Ndikim ne llojin e 
veprimtarive mesimore

 Lehtesim te punesimit te
studenteve
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RASTI I: PROGRAMI I STUDIMIT (BACH NE ING. MEKANIKE)
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CILEN 
Metode
vleresimi

KUSH
merr pjese

KUR
Frekue.

PSE
Niveli i
Vler.

CFARE
Pyetjet& ceshtjet e trajtuara

Grup fokus Studentet Master Vjetore Niveli 1/2 Pershkruani pervojat tuaja me te mira ne kete universitet
 Komenti juaj per aspekte te tjera te pervojes ne Universitet: 

Mbeshtetje akademike?  
 Pershkruani pervojat tuaja me te rendes.
Cfare do te donit te hiqej/shtohej ?Pse?

Survejim web Te diplomuarit 
nga Masteri 
perkates (deri 3 
vjet)

Tre vjet 3/4
Cilat jane tre aspektet me te dobishme t per tregun e punes ose per 
jeten ne teresi? 
• sugjerime per ndryshime per te permiresuar . Cfare do te donit te
hiqej/shtohej ne kete program?
• Cfare do ti sugjeronit studentit te vitit te pare ?
• kontributi ne permbushjen e misionit te institucionit tuaj.

Grup focus Punedhenes Tre vjet 3/4 Pershkruani ne cilat menyra permbajtja dhe objektivat e programit
te studimit shkojne bashke me pritshmerite tuaja per studentet e 
diplomuar ?
• Cfare do te kerkoni kur i punesoni?
• sa te kenaqur jeni?
• Cfare mund te permiresohet tek ky program studimi?
• Cfare keshille do tu jepnit te porsa diplomuarve? 

Raporte te
meparshme

Shoqata 
profesionale 3 vjet 2/3/4

Te dhenat u perdoren per te percaktuar qellimet dhe kompetencat e 
programit te studimit, si dhe vizionin per nje diplomim te persosur. 

Mbledhje 4 ore Personeli 
akademik dhe 
studentet 

Vjetore 2/3 Cilat jane: pikat e forta, te dobeta, mundesite dhe rreziqet per kete
program studimi?
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PERFUNDIME DHE REKOMANDIME

 Vlerësimi i programit të studimit të konsiderohet një proces i
rëndësishëm për rritjen e cilësisë

 Përfshini të gjithë personelin akademik, si dhe studentët e biznesin
në një proces real dhe larg formalizmit.

 Pa rënë në rutinën administrative, rrisni kulturën e cilësisë së
personelit akademik për vetvlerësimin e programit të lëndës.

 Organizimi i trajnimit të personelit akademik, duhet të përfshihet në
prioritet e strategjisë së zhvillimit të IAL.

 Përdorni formularë standart në këtë proces, duke i kushtuar rëndësi
LOs, si në nivel lënde,ashtu edhe në nivel programi studimi

 Kufizoni numrin e LOs të një lënde në 2-5
 Përfshini kofidifikimin e programit të studimit dhe në të ardhmen

edhe të lëndeve, si dhe elementët që lehtësojnë kontaktin e 
personelit akademik me studentët.

Universiteti “F.S.Noli”
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FALEMINDERIT!
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