
 

RAPORT 

 

Duke u nisur nga fakti se të gjitha rezultatet e anketës jepen për secilin anëtar të stafit akademik 

veç e veç, dhe në fund përdoren si pjesë e procedurës për vlerësimin e tyre. Rezultatet gjithashtu 

prezantohen në mbledhje të Senatit dhe Bordit të Kolegjit për çdo vit dhe përfshihen në plan 

veprimet e departamenteve.  

 

Objektivi kryesor i kësaj analize është, që Kolegji ka vendosur të përballoj këto sfida me qëllim 

që të bëjë përmirësimet e nevojshme për të shfrytëzuar oportunitetet dhe të kalojë problemet apo 

barrierat e mundshme, për të bërë të mundur akreditimin dhe për tu radhitur në një nga 

institucionet më të rëndësishme të Arsimit të Lartë në Kosovë.  

 

Kolegji pranon faktin se anëtarët e stafit akademik janë burimi kyç dhe ka për qëllim të njohë 

arritjet, të përkrah zhvillimin e vazhdueshëm dhe të menaxhoj performancën individuale dhe të 

përgjithshme. Prandaj, operon procesin e vlerësimit si për stafin akademik dhe ate administrativ.  

 

Mundë të konkludojmë se gjatë këtij semestri dimëror, të vitit akademik 2016/17 ishin të 

angazhuar 20 mësimdhënës në nivelin Bachelor dhe 9 në nivelin Master.  

 

Zyra e Cilësisë pas rezultateve përfundimtare, ka dhënë disa rekomandime për përmirësimin e 

gjendjes së stafit akademik, në mënyrë që të arrihet performanca dhe niveli i kënaqshmërisë për 

studentët e Kolegjit në fjalë.  

 

Dekani në bashkëpunim me Zyrën e Cilësisë, kanë marrë përsipër që ti ftonin të gjithë stafin 

akademik në mënyrë individuale veç e veç dhe të diskutohet me ta, për çështje të mësimdhënies, 

metodat, vlerësimet, ngecjet dhe shumë mekanizma tjerë që janë të nevojshëm për 

mësimdhënësit dhe për Kolegjin në fjalë. 

 

Në zyrën e Dekanit dhe në pranin e përgjegjësit të Zyrës së Cilësisë janë ftuar të gjithë 

profesorët.Ndërsa, profesorëve të tjerë ia kumtuam rezultatin e vlerësimit nga ana e studentëve, 

pastaj diskutuam rreth ngritjes së performancës në mësimdhënie. 

 

Të gjithë mësimdhënësit, morën mesazhin e tyre që u takon dhe ishin të kënaqur me gjendjen 

faktike të rezultatit si dhe u shprehën të gatshëm për përmirësimin e gjendje së tyre në 

mësimdhënie për lëndët që i ligjërojnë.  

 

 

 

Nga Zyra e Cilësisë 

Kolegji Pjetër Budi – Prishtinë 


