
V. Sigurimi i cilësisë  

 

- Përshkrimi i sistemit për sigurimin e cilësisë 

Në kuadër të proceseve të përgjithshme të ndryshimeve të Kolegjit “Pjetër Budi” në periudhën e 

kaluar vëmendje të posaçme i ka kushtuar aktiviteteve për vlerësimin, sigurimin dhe 

përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, si pjesë e programit evropian për vlerësimin 

institucional.   

Çështja e cilësisë në arsimin e lartë është e lidhur ngushtë me krijimin e hapësirës së përbashkët 

evropiane të arsimit të lartë, ku kjo është në funksion të sigurimit të mobilitetit të pandërprerë të 

studentëve dhe të kuadrit në tregun akademik evropian me rekomandimet e dala nga Deklarata e 

Bolonjës. 

 

Hapësira evropiane e shkollimit të lartë ka nevojë që të ndërtohen vlera akademike, ashtu që të 

pret një cilësi demonstruese. Gjithsesi cilësia duhet të merret në konsiderim gjatë qëllimit dhe 

misionit të institucionit dhe të programeve mësimore. Ajo kërkon një baraspeshë në mes të 

traditës dhe inovacionit, ekselencës akademike dhe relevancës shoqërore- ekonomike, si dhe të 

koherencës së kurrikulave, dhe të lirisë së zgjedhjes së studentit.  

 

Ajo përfshin mësimdhënien dhe hulumtimin shkencor si dhe qeverisjen dhe administrimin, 

përgjegjësitë ndaj nevojave të studentëve dhe bashkëpunimin me shërbimet jo edukative. Cilësia 

inherente nuk është kërkesë por nevojë, e cila duhet të demonstrohet dhe garantohet në mënyrë 

që studentët, partnerët dhe shoqëria në vend, Evropë dhe botë, duhet ta  njohin dhe kultivojnë.  

 

Cilësia është kusht elementar dhe fundamental për ndërtimin e besimit, relevancës, mobilitetit, 

kompatibilitetit dhe atraktivitetit në hapësirën evropiane të shkollimit të lartë. 

Sigurimi i cilësisë realizohet në nivel institucional, nacional dhe evropian. Në këtë kuptim, 

afirmohet nevoja për zhvillimin e kritereve të ndërsjella dhe metodologjisë për sigurimin e 

cilësisë. Duke respektuar parimin e autonomisë institucionale, bartës kryesor i përgjegjësisë  

primare për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë është secili institucion, që krijon bazë për 

kompetenca reale të sistemit akademik në kuadër të kornizës nacionale për cilësi. 

 

Sistemet për sigurimin e cilësisë duhet të jenë dhe janë transparente dhe në harmoni me sistemet 

e vendeve tjera evropiane, për shkak të njohjes dhe vlerësimit të cilësisë së proceseve mësimore 

dhe shkencore-hulumtuese, që në masë përfundimtare shpie tek njohja e diplomave dhe 

certifikatave si dhe tek rritja e punësimit në tregun evropian të fuqisë punëtore. 

 

- Procedurat për rishikimin e programeve te studimit. 

Komisioni për sigurimin e cilësisë në nivel të Kolegjit 

 

Bordi për sigurimin e cilësisë në kolegjin Pjetër Budi përbëhet nga të paktën 7 (shtatë) anëtarë 

duke përfshirë: Dekanin e Kolegjit, Pro-Dekanin, profesor, zyrën për sigurimin e cilësisë, 

parlamentin e studentëve, udhëheqësin e administratës dhe ekspertin e jashtëm nga shoqëria 

civile (shih tabelën më poshtë). Bordi për sigurimin e cilësisë është organ kompetent për 

përcjelljen vazhdueshme dhe sistematike si dhe grumbullimin e të dhënave rreth cilësisë – 

kualitetit, nëpërmes organizimit të hulumtimit periodik në të gjitha fushat që kërkojnë cilësi.  

 



Me procesin për sigurimin dhe vetëvlerësimin e cilësisë nënkuptojnë aplikimin e vlerësimit të 

rregullt dhe të veçantë, ose ad hoc, të organizuar në periudha të caktuara. Komisioni për 

sigurimin e cilësisë përgatit planet për implementimin e të gjitha aspekteve të vlerësimit, duke 

përfshirë lëmin e hulumtimit, angazhimin e subjekteve dhe planin e punës si dhe i raporton 

Këshillit Mësimor Shkencor për rezultatet e treguara të vetëvlerësimit, me propozime konkrete 

për ndërmarrjen e masave preventive, nëse kjo është e domosdoshme. Procesi i vlerësimit 

krijohet në bazë të analizave të dokumenteve dhe informatave rëndësishme, krahasimit të planit 

të veprimit si dhe në grumbullimin e qëndrimeve dhe të dhënave të subjekteve në sistemin e 

sigurimit të cilësisë dhe të kualitetit nëpërmes të anketimit.  

 

Komisioni për sigurimin e cilësisë përgatit raportin me rezultatet e vlerësimit dhe ia dërgon  

Këshillit Mësimor Shkencor, i cili e vlerëson kualitetin e punës në sektor të caktuar të Kolegjit 

me propozimet e masave për heqjen e pengesave në përparimin e kualitetit të punës.Vlerësimi i 

rregullt i kualitetit kryhet së paku një herë në vit gjatë vitit akademik dhe përfshinë fushat 

kryesore:  

 

- Programet studimore 

- Procesi arsimor 

- Puna arsimore dhe shkencore - hulumtuese 

- Resurset njerëzore (stafi akademik dhe jo-akademik) 

- Studentët 

- Tekstet shkollore, literatura, biblioteka dhe kabinetet e informatikës 

- Menaxhimi dhe organizimi në Kolegj dhe përkrahja jo-arsimore 

- Ambienti (hapësira arsimore) dhe pajisjet 

- Financimi 

- Përfshirja e studentëve në procesin e sigurimit dhe përparimit të kualitetit të punës. 

 

Komisioni për vlerësimin e cilësisë, mund të organizojë vlerësimin e veçantë, me propozim të 

Këshillit Mësimor Shkencor, me qëllim të vlerësimit të kualitetit në fushat e caktuara të sigurimit 

të cilësisë, për të cilat vlerësohet se janë të një rëndësie të veçantë për sigurimin e kualitetit të 

punës në tërësi.  

 

Funksioni i Komisionit për sigurimin e cilësisë në nivel të drejtimeve 

 

Me qëllim të sigurimit të kualitetit, teknikat e organizimit dhe përgatitjes së procesit mësimor 

përfshijnë definimin para fillimit të semestrit të planit mësimor, (ligjëratat dhe ushtrimet) planit 

të punës për çdo lëndë që është në atë semestër si dhe plani i organizimit të provimeve. Planet e 

tilla i vendosen studentëve në shikim, më së largu ditën e parë të fillimit të semestrit, me 

përjashtim të planit për organizimin e provimeve, i cili mund të përgatitet më së largu 8 ditë para 

fillimit të afatit të provimeve. 

 

Planin për zhvillimin e procesit mësimor si dhe planin për organizimin e provimeve për secilin 

drejtim e përgatit Dekani i Insitutit, duke marr parasysh mundësitë dhe kërkesat e studentëve, 

ngarkesën sipas lëndëve, shfrytëzimin efikas të hapësirës së Kolegjit dhe faktorët e tjerë. 

Shërbimi i studentëve duhet të jetë azhur në vendosjen e planit për zhvillimin e procesit mësimor 



dhe të orareve të ligjëratave e të provimeve në tabelat e shpalljeve si dhe në ëeb faqen 

elektronike të Kolegjit.  

 

Përbërja, mandati dhe mënyra e zgjedhjes së Komisionit për sigurim të cilësisë 

 

Në bazë të Udhëzimit Administrativë nr 2/2009 të Republikës së Kosovës, neni 10, paragrafi 1.8  

Institucioni i Arsimit të lartë duhet të ketë një sistem të brendshëm të sigurimit të cilësisë. 

Komisioni për sigurimin e cilësisë përbëhet nga 5 anëtarë dhe struktura e anëtarëve të Komisionit 

duhet t’i shpreh këto karakteristika: të prezantohet secila strukturë kryesore e Kolegjit (kuadri 

akademik, studentët dhe administrata) që të sigurohet pjesëmarrje maksimale në vetëvlerësim të 

të gjithë subjekteve të interesuara; t’i përfaqësoj pikëpamjet e gjera të Kolegjit, dhe anëtarët e 

komisionit për vlerësim të jenë në gjendje t’i vlerësojnë anët e dobëta dhe të mira të Kolegjit. 

 

Anëtarët e Komisionit zgjidhen me votim të fshehtë në mbledhjen e Këshillit Mësimor – 

Shkencor, nga radhët e Zyrës për sigurimin e cilësisë, mësimdhënësve dhe studentëve, për  

periudhë katërvjeçare. Pas zgjedhjes së anëtarëve bëhet konstituimi i komisionit, nga të cilët njëri 

anëtar zgjidhet si kryetar dhe njëri zëvendës kryetar i komisionit. 

 

Kryetari i Komisionit për vetëvlerësim: 

 

-   Planifikon, organizon dhe koordinon punën e Komisionit; 

-   Përkujdeset që të mundësoj diskutim të gjerë për vetëvlerësim, me qëllim krijimin e një  

    raporti të pranueshëm tërësisht për vetëvlerësim; 

-   Realizon komunikim zyrtar me organet e Kolegjit si dhe me organin e vlerësimit  

    në Republikën e Kosovës, dhe; 

-   Kryen punë të tjera në lidhje me realizimin e vetëvlerësimit. 

-   Është praktikuar që në Komision të përfshihen të paktën edhe dy përfaqësues të studentëvesi 

dhe dy ekspertë të jashtëm.  

 

Anëtarët e Komisionit për vlerësim kanë të drejtë dhe obligim që aktivisht të marrin pjesë në 

punën e komisionit, sa më gjerësisht që është e mundur të realizojnë kontakte dhe të prezantojnë 

mendimet e anëtarëve të bashkësisë akademike, si dhe të jenë në gjendje t’i vlerësojnë anët e 

dobëta dhe të forta të funksionimit të Kolegjit. 

Komisioni për vlerësimin e Kolegjit, mund të formojë grupet e veta punuese me përfaqësues të 

studentëve të cilëve mund t’i besohen punë dhe çështje të caktuara specifike, siç janë: vlerësimi i 

programeve të caktuara studimore, kontrolli i resurseve dhe financave, trajnimi i kuadrit 

akademik dhe bashkëpunues dhe zhvillimi i tyre, shërbimet e studentëve, bashkëpunimi i 

jashtëm, aktivitetet ndërkombëtare e të ngjashme. 

 

Komisioni për vlerësim ka obligim të marrë pjesë në trajnim të organizuar nga komisioni për 

vlerësim të Kolegjit, si dhe të organizoj trajnim për vetëvlerësim për pjesëmarrësit e tjerë në 

procesin e vetëvlerësimit. 

 

 

 

 



- Rregulloret e institucionit për procedurat e sigurimit të cilësisë se programit 

Aktivitetet 

Në bazë të nenit 92 të Statutit të Kolegjit “Pjetër Budi” dhe të Rregullores për procedurat e 

sigurimit të cilësisë, në fillim të vitin 2007 është themeluar Zyra për Sigurimin e Cilësisë. Kjo 

zyrë është kompetente për të monitoruar dhe vlerësuar punën shkencore të institucionit sigurimin 

e cilësisë së mësimdhënies, përcaktimin e procedurave të sigurimit të cilësisë dhe të vlerësimit të 

kualitetit të punës së mësimdhënësve.  

 

Misioni i zyrës është arritja e synimeve të përsosmërisë, barazisë, transparencës dhe efikasitetit. 

“Pjetër Budi” angazhohet për cilësi më të lartë në çdo drejtim dhe departament, duke konstatuar 

se cilësia është përgjegjësi individuale dhe kolektive. Pasi që cilësia është në qendër të çdo 

procesi që institucioni ndërmerr, ne si zyrë jemi duke zhvilluar kulturën e cilësisë, duke punuar 

së bashku për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë. 

 

Sigurimi i cilësisë përqendrohet në çështjet akademike, mësimdhënies dhe mësimit dhe është 

afër e lidhur me shërbimet, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejt i përkrahin studentët. Pjetër Budi” 

dhe Rregulloren për procedurat e sigurimit të cilësisë, sipas të cilit institucioni, me qëllim të 

ruajtjes së cilësisë dhe të arritjes së objektiv 

ave të veprimtarisë arsimore dhe hulumtuese shkencore, zyra për vlerësimin e cilësisë, zhvillon 

sistemin e vet të sigurimit të cilësisë. Vlerësimi i punës së  

mësimdhënësve, bëhet përmes vlerësimit vetanak të brendshëm dhe atë nga studentët, por edhe 

nga ish studentët,  përmes pyetësorëve anonim të vlerësimit. Kolegji “Pjetër Budi” përdor dhe 

implementon gjatë vlerësimit të cilësisë mekanizmat për realizimin e masave për sigurimin e 

cilësisë, pra procedurat e sigurimit të cilësisë.  

 

Subjekt të sigurimit të cilësisë dhe të vlerësimit në Kolegjin “Pjetër Budi” është i gjithë stafi 

akademik dhe jo akademik i Kolegjit, pra profesorët, ekspertët – ligjëruesit, demonstruesit, 

bashkëpunëtorët profesional, studentët, shërbimet administrative etj. Mekanizmat për realizimin 

e masave për sigurimin e cilësisë janë vlerësimet përmes pyetësorëve anonim, të cilat bëhen 

sipas standardeve ndërkombëtare të vlerësimit. Vlerësimet për sigurimin e cilësisë kanë efekte 

në: 

Motivimin dhe vlerësimin publik në rast të rezultateve pozitive;  

Zbatimin e masave të përshtatshme me qëllim të përmirësimit të punës në rast të rezultateve 

negative. 

 

Vetëvlerësimi, si hap i parë në procesin e vlerësimit të cilësisë dhe të kualitetit, ka disa qëllime 

kryesore: 

 

- Të paraqes një pasqyrë të shkurtër dhe përmbajtësore të procesit mësimor – arsimor  

të institucionit dhe të programeve studimore; 

- Të analizojë ndërlidhjen e procesit mësimor-arsimor dhe veprimtarisë  

shkencore-hulumtuese të institucionit; 

- Ta analizojë strukturën, kualitetin dhe përparimin e kuadrit akademik; 

- T’i analizojë anët e mira dhe të dobëta të institucionit të arsimit të lartë, i cili kryen 

veprimtari të arsimit të lartë, me zbatimin e SËOT Analizës; 

- Të sigurojë bazë e cila do të shërbejë për kryerjen e vlerësimit që e realizon Kolegji 



- Të sigurojë bazën e cila do të shërbejë për kryerjen e vlerësimit të jashtëm; 

 

 
 

 

Misioni i vetëvlerësimit është përcaktimi i Kolegjit se çfarë kuadri do të edukojë, për cilat nevoja 

dhe lëmi të shoqërisë, për tregun e kuadrove të arsimit të lartë në vend dhe jashtë, si dhe i 

përcakton drejtimet e veprimtarisë shkencore dhe hulumtuese. 

Kurse subjektet e sigurimit të cilësisë së Kolegjit “Pjetër Budi”, që janë edhe subjektet e 

sigurimit të cilësisë, në bazë të Deklaratës së Bolonjës janë: 

 

● Stafi akademik 

● Stafi jo-akademik 

● Planprogramet 

● Bibloteka 

● Organizimi institucional dhe menaxhimi i institucionit, përkatësisht proceset e vendimmarrjes 

● Pajtueshmëria e legjislacionit të Kolegjit me standardet evropiane 

 

Në bazë të Rregullores për procedurat e sigurimit të cilësisë, vlerësimet bëhen për të arritur 

objektivat, përshtatjen e punës dhe ekonomizimin e masave të marra.  

 

Vlerësimet bëhen në këto drejtime: 

 

●   Vlerësimi i masave të menaxhimit në të gjitha nivelet organizative; 

●   Vlerësimi i programeve të studimit dhe organizimit të studimeve; 

●   Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies; 

●   Vlerësimi i punës së mësimdhënësve nga studentët; 

●   Vlersimi i rezultateve të kollokuiumeve; 

●   Vlerësimi i rezultateve të provimeve; 

Bordi i 

Sigurimit të 

cilësisë 



●   Angazhimet, prezantimet dhe aktivitetet; 

●   Puna praktike; 

●   Prezantimin e notave përfundimtare; 

●   Skica e studentëve me rezultatet e përgjithshme. 

 

Vlerësimi i aktiviteteve kërkimore, hulumtuese dhe shkencore (seminareve); 

Vlerësimi i vijueshmërisë së studentëve; 

 
- Paraqitja e instrumenteve për vlerësimin e cilësisë se programit/ kursit (pyetësorët, 

anketa, grupe fokus etj.) 
Sipas nenit 92 të Statutit të Pjetër Budi-College dhe Rregulloren për procedurat e sigurimit të 

cilësisë, vlerësimi i kursit është i detyrueshëm që të kryhet gjatë një viti akademik. Zyra e 

sigurimit të cilësisë është përgjegjës për kryerjen e vlerësimit të cilësisë së kursit rreth 

performances, çdo semestër me qëllim të promovimit të përmirësimit të vazhdueshëm. Forma 

standarde e vlerësimit të cilësisë së programit kryesisht bazohet në pyetësorë si dhe fokus grupe. 

Pyetësori është një formë standarde dhe shpërndahet tek studentët, si dhe takimet ad hoc me 

qëllim të stafit akademik dhe jo-akademik për të marrë një pasqyrë më të mirë të performancës 

së përgjithshme. 

 

Këshilli Mësimorë Shkencor vlerëson cilësinë e sektorëve të caktuar të kolegjit me një fokus në 

Anketa është projektuar në një mënyrë që mbulon në hollësi aspektet e përgjithshme të kursit të 

tilla si: 

 

-promovimi i mësimnxënies së studentëve nga ana e ligjëruesit  

-Metodologjia e mësimdhënies dhe paraqitja e pritshmërisë së lëndës 

-Komunikimi i ligjëruesit me studentë 

-vlerësimi i njohurive të studentit nga ana e ligjeruesit 

-Librat dhe tekstet e lëndës 

Vlerësimi i përgjithshëm i kursit. 

 

Pyetësorët janë hartuar përmes aplikimit të shkallës 5 Likertit (dmth 1-Nuk pajtohem aspak, 2-

|Nuk pajtohem, 3-Neutral, 4-Pjesërisht pajtohem, dhe 5-Pajtohem), si dhe mundësia e dhënies së 

sygjerimeve. Pas gjenerimit të rezultateve nga pyetësorët, Këshilli Mësimorë Shkencor mbledh 

dhe diskuton rezultatet e gjeneruara duke siguruar alternativa rreth problemeve të identifikuara. 

Përveç kësaj, çdo ligjerues merr rezultatet lëndë për të cilën janë drejtpërdrejt përgjegjës. Në këtë 

mënyrë institucioni është në gjendje të identifikojnë aspektet më të dobëta dhe identifikon mjetet 

për zbatimin strategjive në sajë të përmirësimit të vazhdueshëm.   
- Mekanizmat për implementimin e masave për sigurimin e cilësisë 

 

Pas realizimit të vetëvlerësimit në Kolegj, Komisioni për vetëvlerësim përgatit raportin për 

vetëvlerësim në mënyrë të hapur dhe publike me përfshirjen e të gjitha mangësive. Gjatë 

përgatitjes së raportit. Komisioni për vetëvlerësim ka parasysh se në raport duhet të merren 

parasysh të gjitha faktet për programet studimore dhe programet e lëndëve. 

 

Pasi është realizuar procesi I evaluimit nga zyra për sigurimin e cilësisë, gjetjet diskutohen në 

Bordin për sigurim të cilësisë. Bordi I analizon gjetjet dhe është I determinuar/përkushtuar të 



implementojë masat në mënyrë që të ofrojë zgjidhje për problemet në kordinim të ngushtë me 

zyrën e cilësisë.  

 

 
- Procedurat vijuese për përmirësim (felloë up) dhe shfrytëzimi i rezultateve të 

vlerësimeve te me parme;  
Pikë fillestare e analizës janë misioni dhe qëllimet e Kolegjit ku ato vërtetohen dhe vlerësohen. 

Analizat i ndriçojnë anët e forta dhe të dobëta të secilës komponentë që është objekt i 

vetëvlerësimit. Analizat përcillen me propozime dhe me plan korrigjues të aktiviteteve për 

eliminimin e mangësive dhe për përmirësimin e kualitetit. Pasi të jenë implementuar masat 

nëpërmjet zyrës së cilësisë në bashkëpunim me udhëheqësin e sektorit ku janë identifikuar 

problemet, Bordi për sigurim të cilësisë bën e evaluimin e këtyre masave për të identifikuar se a 

kanë qenë këto masa efektive në eliminimin e problemeve, në mënyrë që të evitojë ngecje të 

natyrës së ngjashme në të ardhmen. Konkludimet dhe rekomandimet që dalin nga vlerësimin i 

përgjithshëm institucional shërbejnë si evidentim të mangësive dhe dobësive tona dhe merren 

parasysh për krijimin e politikave zhvillimore për kapërcim të këtyre pengesave drejtë 

përmirësimit të përgjithshëm të punës sonë së mëtutjeshme gjitha aspektet e Kolegjit. 

 


