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Hyrja 

 

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (këtu e tutje: UIBM), si Institucion i Arsimit të Lartë (Këtu e 

tutje: IAL) themeluar që nga viti 2013, vazhdimisht ka bërë përpjekje që të bëjë të matshëm procesin e 

sigurimit të cilësisë. Për çdo vit, në UIBM janë organizuar pyetësorë me studentët dhe akterë të tjerë 

relevant, të cilët janë përgjigjur në pyetjet të cilat kanë pasur për qëllim të tregojnë gjendjen reale në 

UIBM përmes përceptimit të respondentëve. 

 

UIBM ka mekanizmat e tij për matjen e cilësisë, dhe përveç që procesi matet dhe monitorohet në 

vazhdimësi nga ana e dekanëve, prodekanëve, koordinatorëve për cilësi në kuadër të fakulteteve, Zyra 

për Sigurim të Cilësisë në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (Këtu e tutje: ZSC) ka një rol të 

veçantë në këto zhvillime, dhe është organi kryesor brenda UIBM për matjen e cilësisë së brendshme. 

 

Në muajin Prill 2021, në vazhdën e aktiviteteve për të përmirësuar cilësinë brenda UIBM, me qëllim të 

përmirësimit të ofrimit të shërbimeve në UIBM, përmirësimit të mësimdhënies si një proces vazhdimisht 

i ndryshueshëm përkitazi me metodologjitë e reja, dhe rritjes së përgjegjësisë së stafit menaxhues, ZSC 

ka realizuar pyetësorin për vlerësimin e shërbimeve me stafin akademik dhe studentët e UIBM-së, si një 

proces tashmë i zakonshëm. 

 

I gjithë procesi, i hartimit të pyetësorëve, plasimit (lansimit) të tyre dhe i mbledhjes së të dhënave është 

bërë nga ZCS-ja në koordinim të plotë me KQSCV-në. Procesi ka qenë transparent, dhe të gjithë 

pyetësorët kanë qenë unanim duke respektuar kështu dinjitetin e secilit respondent dhe duke ruajtur 

prestigjin e institucionit. 

 

Më poshtë, do të paraqesim të dhënat që janë nxjerrë nga pyetësori. Me qëllim që raporti të ruaj etikën e 

secilit dhe atë të institucionit, do të gjeni të publikuara vetëm disa nga gjetjet kryesore të pyetësorit. 

Rekomandimet si pjesa e fundit e tij, do të përmbajnë edhe sugjerime e vërejtje të cilat nuk bëhen publike, 

por që janë dhënë nga ana e respondentëve. 

 

 

 

 



 

ZYRA PËR SIGURIM TË CILËSISË 

 

 
7 

Zyra për Sigurim të Cilësisë (ZSC) 

 

Zyra për Sigurim të Cilësisë është zyrë e pavarur e cila funksionon brenda Rektoriatit të Universitetit 

“Isa Boletini në Mitrovicë (tutje UIBM) e cila raporton drejtpërdrejt te Rektori i UIBM-it. ZSC 

angazhohet në rritjen e cilësisë në UIBM duke zbatuar të gjitha politikat institucionale dhe instrumentat 

matës të cilësisë të aprovuar nga Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit (tutje 

KQSCV). Zyrtarët e cilësisë nuk janë pjesë e stafit akademik të UIBM-it. 

Zyra kryen matje të cilësisë duke përdorur të gjitha instrumentet e përfshira në pakon e instrumenteve 

matëse të cilësisë e aprovuar nga KQSCV. ZSC harton raporte që përmbajnë gjetje dhe rekomandime 

për secilën pyetësor të realizuar të cilët i dërgon te Rektori i UIBM-it. Zyra gjithashtu i dërgon gjetjet 

dekanëve të njësive akademike me qëllim të planifikimit të zhvillimit të stafit akademik dhe përmirësimit 

të vazhdueshëm. 

 

Realizimi i pyetësorit 

 

ZSC ka lansuar pyetësorin për vlerësimin e shërbimeve mbështetëse me stafin akademik dhe të gjithë 

studentët e nivelit bachelor dhe master në të gjitha programet, nga data 02 Prill 2021 deri me 16 Prill 

2021. Pyetësori ka qenë anonim dhe të dhënat janë mbledhur dhe ruajtur nga ZSC përmes Sistemit 

Elektronik për Vlerësimin e Cilësisë - SEVC. Stafi Akademik dhe Studentët janë përgjigjur përmes 

Sistemit të Menaxhimit Universitar (tutje SMU) në pyetësorët, ku kanë vlerësuar shërbimet mbështetëse 

në UIBM. 

 

Pyetësorët kanë qenë i ndarë sipas dedikimit: 

• Vlerësimi i stafit akademik për shërbimet mbështetëse në UIBM dhe, 

• Vlerësimi i studentëve për shërbimet mbështetëse në UIBM. 

 

 Pyetjet kanë pasur për qëllim që të shohin këto aspekte kryesore: 

 

• Qasjen e strukturës menaxhuese në UIBM; 

• Informimi dhe rrjetat e komunikimit; 

• Komunikimi mes stafit akademik, studentëve dhe stafit administrativ; 

• Organizimi i procesit mësimor; 
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• Ofrimi i shërbimeve administrative; 

• Biblioteka dhe qasja në literaturë; 

• Përdorimi i SMU-së; 

• Ofrimi i mundësive nga UIBM për punësim, mobilitet dhe avancim në karrierë; 

• Puna e unionit te studenteve dhe përfaqësimin e studentëve. 

 

Gjetjet e pyetësorit 

 

Pyetësori është plotësuar nga të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master si dhe i gjithë stafi 

akademik në UIBM. Zyra për Sigurim të Cilësisë ka shpërndarë pyetësorin për vlerësimin e shërbimeve 

dhe pjesëmarrja e studentëve dhe stafit akademik në pyetësorë konsiderohet shumë e kënaqshme.  

 

Nga të gjeturat përmes përgjigjeve të studentëve vërejmë sinqeritetin dhe gatishmërinë e tyre për të 

kontribuar në avancimin dhe zhvillimin e UIBM-së.  

 

Koha e pandemisë ka qenë një sfide e madhe për të 

gjitha institucionet e arsimit në Kosovë me theks të 

veçantë për institucionet e arsimit të lartë. UIBM që 

nga dita e parë e gjendjes pandemike ka vënë në 

funksion të gjitha asetet e veta për të zhvilluar një 

proces mësimorë cilësor, efikas dhe efektiv. 

 

Nga vlerësimi i studentëve për qasjen online në 

ligjërata, ushtrime dhe materiale të tjera në SMU, 

shohim që 57% e studentëve e vlerësojnë mirë dhe 

shumë mirë, 34% mesatarisht dhe 9% si keq dhe 

shumë keq.   

 

 

 

4%
5%

34%

38%

19%

Si e vlerësoni qasjen online të 

ligjëratave, ushtrimeve dhe materialeve 

tjera në SMU?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

Figura 1. Vlerësimi i studentëve për qasjen online të ligjëratave, 
ushtrimeve dhe materialeve tjera në SMU. 
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Stafi akademik janë përkushtuar shumë në realizimin e mësimit online dhe e kanë konsideruar si shumë 

të kënaqeshe (90%) mbështetjen e IT-së gjatë procesit të mësimit online.  Ata janë shumë të kënaqur me 

informacionet që ka ofruar zyra e IT-së në lidhje me organizimin dhe përdorimin e platformës së mësimit 

online në kuadër të SMU-së. 

 

Studentët po ashtu kanë vlerësuar 

shumë organizimin e mësimit online 

përmes platformës në kuadër të 

SMU-së, ku 75% e tyre kanë 

vlerësuar se SMU ka funksionuar 

dhe është mirëmbajtur mirë.  

Stafi akademik pajtohen (78%) se 

webfaqja e UIBM-së është mjaft 

përmbajtësore dhe ka informata te 

mjaftueshme për aktivitetet dhe 

organizimet në UIBM. 

 

 

 

2% 3%

20%

45%

30%

Si e vlerësoni funksionimin 

dhe mirëmbajtjen e SMU?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

0% 0%

52%
48%

Jam shumë mirë i/e informuar në lidhje 

me përdorimin e SMU

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

0%
10%

55%

35%

Unë jam i kënaqur me mbështetjen e IT gjatë 

mësimit online.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

Figura 3. Vlerësimi i stafit akademik  me mbështetjen e IT gjatë 
mësimit online. 

Figura 5. Vlerësimi i studentëve për 
funksionimin dhe mirëmbajtjen e SMU-së. 

Figura 2. Vlerësimi i stafit akademik  në lidhje me përdorimin e 
SMU-së. 

4%

18%

55%

23%

Mendoj që webfaqja e UIBM 

është mjaft përmbajtësore.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

Figura 4. Vlerësimi i stafit akademik për 
webfaqen e universitetit. 
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Vlerësimi i punës së zyrës për shërbime 

studentore është vlerësuar shumë nga studentët 

ku 74% kanë vlerësuar se shërbimet studentore 

dhe puna e referentëve është e mirë, 20% janë 

deklaruar si mesatare dhe 6% e studentëve nuk e 

kanë vlerësuar punën e referentëve dhe 

shërbimet si të mira. 

Stafi akademik po ashtu ka dhënë vlerësime të mirë 

apo 83%  e tyre kanë vlerësuar se shërbimet 

administrative në fakultet janë të shpejta dhe efikase. 

17% e stafit akademik nuk pajtohen se shërbimet 

janë të mira dhe efikase në njësitë akademike. 

 

 

Komunikimi dhe qasja ndaj studentëve e zyrave 

administrative në UIBM konsiderohet si një 

element shumë i rëndësishëm që është vlerësuare 

shumë nga studentët, ku 72% e kanë vlerësuar si të 

mirë dhe shumë të mirë komunikimin e referentëve 

me studentë, 22% si mesatar dhe 6% si jo të mirë. 

 

 

 

 

 

3% 3%

20%

41%

33%

Si i vlerësoni punën e referentëve për 

shërbime studentore në fakultetin tuaj?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

2%

15%

40%

43%

Shërbimet administrative në fakultet janë të 

shpejta dhe efikase.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

3% 3%

22%

38%

34%

Si e vlerësoni komunikimin e referentëve 

me ju si studentë?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

Figura 7. Vlerësimi i stafit akademik për shërbimet administrative  
në fakultet. 

Figura 6. Vlerësimi i studentëve për punën e referentëve dhe 
shërbimeve studentore. 

Figura 8. Vlerësimi i studentëve për komunikimin e referentëve me 
studentë. 
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Stafi akademik janë të kënaqur (80%) me shërbimet 

administrative për ruajtjen e të dhënave të 

studentëve dhe përkrahjen e ofruar nga zyrat 

administrative në njësit akademike dhe në Rektorat. 

 

 

Puna dhe shërbimet e Zyrës së Karrierës është 

vlerësuar shumë nga studentët ku 73% e tyre kanë 

vlerësuar se zyra ka ofruar shërbime dhe ka bërë 

punë të mira, 24% kane mendim mesatar dhe 3% 

nuk e kanë vlerësuar punën e zyrës së karrierës.  

 

 

 

 

 

 

 

2%

18%

40%

40%

Unë jam i/e kënaqur me shërbimin 

administrativ për ruajtjen e të dhënave të 

studentëve

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

2%

18%

48%

32%

Unë jam i kënaqur me transparencën dhe 

mbështetjen e zyrave administrative në 

Rektorat.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

Figura 10. Vlerësimi i stafit akademik për shërbimet administrative 
për ruajtjen e të dhënave të studentëve. 

Figura 9. Vlerësimi i stafit akademik për transparencën dhe 
mbështetjen e zyrave administrative në Rektorat. 

1% 2%

24%

49%

24%

Si e vlerësoni punën dhe shërbimet e Zyrës 

së Karrierës?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

Figura 11. Vlerësimi i studentëve për punën dhe shërbimet e Zyrës së 
Karrierës. 
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Puna dhe angazhimi i menaxhmentit të njësive akademike (Dekanit, Prodekanëve dhe Shefave të 

programeve) si dhe puna dhe angazhimi i Rektoratit për të zgjidhur kërkesat dhe problemet e studentëve 

në masën më të madhe është cilësuar si e mirë dhe shumë e mirë (71% - 76%), mesatarisht (20% - 24%) 

dhe jo mirë (4% - 5%). 

 

 

Stafi akademik ka vlerësuar 

po ashtu pozitivisht punën 

dhe sukseset e strukturave 

menaxhuese në fakultete me 

85% dhe 15% e tyre kanë 

dhënë mendim negativ për 

sukseset e strukturave 

menaxhuese. 

 

 

 

 

1% 3%

23%

44%

29%

Si e vlerësoni punën e Shefit 

të programit për të zgjidhur 

kërkesat dhe problemet e 

studentëve?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

1% 3%

20%

40%

36%

Si e vlerësoni ndihmën e 

Prodekanit për të zgjidhur 

kërkesat & problemet  e 

studentëve?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

1% 4%

24%

41%

30%

Si e vlerësoni ndihmën e 

Dekanit për të zgjidhur 

kërkesat & problemet  e 

studentëve?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

2% 3%

24%

43%

28%

Si e vlerësoni ndihmën e 

Rektoratit  për të zgjidhur 

kërkesat & problemet  e 

studentëve?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

8%
7%

33%

52%

Struktura menaxhuese e 

fakultetit është treguar e 

suksesshme.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

Figura 16.Vlerësimi i studentëve për punën e 
Shefit të programit për të zgjidhur kërkesat 

dhe problemet e studentëve. 

Figura 15. Vlerësimi i studentëve për 
ndihmën e Prodekanit për të zgjidhur 
kërkesat & problemet  e studentëve. 

Figura 14. Vlerësimi i studentëve për 
ndihmën e Dekanit për të zgjidhur kërkesat 

& problemet  e studentëve. 

Figura 12. Vlerësimi i studentëve për ndihmën e 
Rektoratit  për të zgjidhur kërkesat & problemet  

e studentëve. 

Figura 13. Vlerësimi i stafit akademik për 
sukseset e strukturave menaxhuese në 

fakultet. 
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Biblioteka e Universitetit në vitin 2021 është bërë e 

hapur për të gjithë komunitetin dhe jo vetëm për 

studentët e UIBM-së. Stafi akademik ka mendime 

të ndara sa i përket posedimit të mjaftueshëm të 

librave në bibliotekë ku 12% pajtohen plotësisht, 

55% pajtohen dhe 33% nuk pajtohen se biblioteka 

posedon numër të mjaftueshëm të librave. 

 

Orari i punës, hapësira fizike dhe literatura në 

bibliotekë janë vlerësuar shumë nga studentët. Pa 

dyshim që vlerësim maksimal (87%) ka marrë  

hapësira fizike dhe kushtet që ofron biblioteka për 

mësim. Punonjësit e bibliotekës kanë komunikim 

shumë të mirë me studentët dhe kjo gjë është 

vlerësuar shumë nga studentët.  

 

 

 

 

5% 3%

18%

44%

30%

Si e vlerësoni orarin 

e punës së 

bibliotekës?

Shumë keq Keq

Mesatarisht Mirë

Shumë mirë

3% 4%

21%

46%

26%

Si e vlerësoni 

komunikimin e 

punonjësve të 

bibliotekës me 

studentë?

Shumë keq Keq

Mesatarisht Mirë

Shumë mirë

1%0%

12%

36%

51%

Si e vlerësoni 

hapësirën fizike që 

ofron biblioteka?

Shumë keq Keq

Mesatarisht Mirë

Shumë mirë

1% 3%

26%

43%

27%

Si i vlerësoni  Librat, 

Revistat,  Publikimet, 

Monografitë etj., që 

ofron biblioteka?

Shumë keq Keq

Mesatarisht Mirë

Shumë mirë

0%

33%

55%

12%

Fakulteti posedon bibliotekë të pasur me 

numër të mjaftueshëm të librave në 

fakultetin ku unë punoj.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

Figura 17. Vlerësimi i stafit akademik për numrin e librave në 
bibliotekën e fakultetit ku punojnë. 

Figura 18. Vlerësimi i studentëve 
për Librat, Revistat,  Publikimet, 

Monografitë etj., që ofron 
biblioteka. 

Figura 19. Vlerësimi i studentëve 
për hapësirën fizike që ofron 

biblioteka. 

Figura 21. Vlerësimi i studentëve 
për orarin e punës së bibliotekës. 

Figura 20. Vlerësimi i studentëve 
për komunikimin e punonjësve të 

bibliotekës me studentë. 
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Stafi akademik mbahen në vazhdimësi të informuar për të gjitha vendimet që merren brenda fakultetit 

dhe në nivel të Universitetit. Këtë komponentë e kanë vlerësuar shumë (85%) stafi akademik, po ashtu 

96% e tyre janë të informuar për infrastrukturën ligjore në UIBM. 

 

Studentët janë të kënaqur me përfaqësuesit e tyre në Unionin e studentëve dhe me punën e tyre ku 74% 

e vlerësojnë mirë dhe shumë mirë punën e tyre, 22% mesatarisht dhe 4% si keq ose shumë keq. Edhe 

punën e përfaqësuesve të tyre në fakultet e vlerësojnë si të mirë dhe shumë të mirë 75%, mesatarisht 

20% dhe 5% si jo të mirë. 

 

7%
8%

28%57%

Unë jam i/e informuar për 

të gjitha vendimet që 

merren brenda fakultetit.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

5%
10%

57%

28%

Unë jam i/e informuar për 

të gjitha vendimet që 

merren në Universitet.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

3% 3%

40%54%

Unë jam i/e informuar me 

rregulloret në UIBM.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht

Figura 24. Vlerësimi i stafit akademik për 
informimin për  të gjitha vendimet që 

merren brenda fakultetit. 

Figura 23. Vlerësimi i stafit akademik për 
informimin për  të gjitha vendimet që 

merren në Universitet. 

Figura 22. Vlerësimi i stafit akademik për 
informimin me rregulloret në UIBM. 

2% 2%

22%

45%

29%

Si e vlerësoni punën e Unionit të 

Studentëve?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

2% 3%

20%

38%

37%

Si e vlerësoni punën e përfaqësuesit 

të studentëve në fakultetin tuaj?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

Figura 25. Vlerësimi i studentëve për punën e Unionit të 
Studentëve. 

Figura 26. Vlerësimi i studentëve për punën e përfaqësuesit të 
studentëve në fakultet. 
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Studentët i vlerësojnë shumë 

vizitat nëpër institucione, 

kompani, organizata etj, që 

organizohen nga fakulteti 

dhe numri i tyre duhet 

vazhdimisht të rritet në 

mënyrë që njohuritë teorike 

të gërshetohen me ato 

praktike. 

 

 

Studentët vlerësojnë lartë (80%) hapësirat e zhvillimit të procesit mësimor, hapësirat rekreative (79%) 

dhe hapësirat e gjelbëruara në kampus (82%). Vlerësimi i studentëve përkon edhe me realitetin e 

kushteve që ofron UIBM si në aspektin e hapësirave moderne të mësimit ashtu edhe për hapësirat 

rekreative dhe të gjelbëruara. 

 

 

 

 

7%
6%

25%

36%

26%

Si i vlerësoni vizitat nëpër institucione, kompani, organizata 

që organizohen nga fakulteti juaj?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

Figura 27. Vlerësimi i studentëve për vizitat nëpër institucione, kompani, organizata që 
organizohen nga fakulteti. 

1% 2%

17%

43%

37%

Si i vlerësoni hapësirat e 

zhvillimit të procesit 

mësimor?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

1% 1%

19%

42%

37%

Si i vlerësoni hapësirat 

rekreative në UIBM?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

1%1%

16%

36%

46%

Si i vlerësoni hapësirat e 
gjelbëruara në UIBM?

Shumë keq Keq Mesatarisht

Mirë Shumë mirë

Figura 30. Vlerësimi i studentëve për 
hapësirat e zhvillimit të procesit mësimor 

Figura 29. Vlerësimi i studentëve për 
hapësirat rekreative në UIBM 

Figura 28. Vlerësimi i studentëve për 
hapësirat e gjelbëruara në UIBM 
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Vlerësimi i higjienës në Universitet konsiderohet shumë i mirë si nga studentët (85%) po ashtu edhe nga 

stafi akademik (95%).  

 

Komente: 

 

Nga komentet e studentëve dhe stafit akademik në përgjithësi kemi parë komente pozitive për vlerësimin 

e shërbimeve në UIBM. 

 

Komentet e studentëve: 

• Puna e stafit akademik dhe e personelit si dhe e punonjëseve, janë të rregulluara mirë dhe me 

korrektësi, prandaj nga ana ime nuk kam ndonjë koment negativ. Ju uroj shëndet dhe punë të 

mbarë! 

• Na duhet më shumë ti vizitojmë fabrikat e ndryshme. 

• UIBM ka një hapësirë shumë të mirë dhe të zgjeruar, po ashtu ka dhe një bibliotekë të mire. 

Gjithashtu me një staf të shkëlqyer duke filluar nga profesorët deri te stafi teknik. 

• Ka komente sa i përket mbajtjes së ligjëratave, në disa lëndë profesori shpjegon diçka tjetër e 

asistenti diçka tjetër (krejt jashtë lëndës). 

• Edhe pse në bibliotekën e universitetit mund të gjejmë një numër të madh të librave do të 

dëshiroja që biblioteka të pasurohej edhe më shumë. 

• Mundësi më të mëdha të kryerjes së shërbimeve online. 

• Në përgjithësi në objektin universitar gjërat shkojnë në mënyrë të duhur. 

1% 2%

12%

33%

52%

Si e vlerësoni higjienën në Universitet?

Shumë keq Keq Mesatarisht Mirë Shumë mirë

2% 3%

60%

35%

Kushtet higjienike në fakultet janë në 

nivel të duhur.

Nuk pajtohem fare Nuk pajtohem

Pajtohem Pajtohem plotësisht
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• Orari i punës në bibliotekë është shumë i shkurtër, duhet të zgjatet deri në mbrëmje. 

• Te njoftohen studentet e UIBM-së për projekte dhe konferenca shkencore që mbahen brenda 

objektit të fakultetit. 

• Jam e kënaqur me shërbimet e fakultetit ndaj studenteve. 

• Ligjëratat nuk po mbahen me orar. 

• Një sugjerime që vërtetimet që lëshohen të nxjerrën menjëherë, jo të presim 3 - 4 ditë. 

• Të përkrahen hulumtimet dhe punimet shkencore të studenteve. 

• Mendoj që shërbimet mbështetëse të UIBM-it janë në nivelin e duhur, por natyrisht duhen edhe 

disa përmirësime. 

• Gjithçka perfekt përveç: nxemjet nëpër amfiteatra mi lëshu edhe të shtunave edhe mundësisht 

para se me fillu ligjëratën. 

• Ligjëratat do të duhej të ishin të qasshme edhe në SMU. 

• Data e provimeve të publikohet më herët. 

• Të gjitha shumë bukur vetëm më shumë hapësira rekreative. 

• Mësimi online nuk ishte shume i dobishëm për ne. 

• Në përgjithësi shumë mirë, vetëm orari i provimeve të dal më herët, e jo dy ditë para mbajtjes se 

provimeve. 

• Do kishte qenë shumë mirë që të paktën orari i bibliotekës të ishte të paktën deri në ora 17:00. 

• Kthimi i email-it me kohë nga ana e profesorëve. 

 

Komentet e stafit akademik: 

• Web faqja e UIBM duhet të ketë me shumë përmbajtje shkencore! 

• Transparence dhe llogaridhënie me të madhe. 

• UIBM ka infrastrukture moderne dhe duhet të përdoret për arritjen e misionit qe ka si Universitet 

• në të gjitha kabinetet pa përjashtim të behet instalimi dhe konfigurimi i internetit në kompjuterët 

ekzistues , dhe zëvendësimi i printerëve me ndonjë të ri. 

• Amfiteatrot të pastrohen me rregull dhe nxemja të lëshohet me kohe për mbajtjen e ligjëratave. 

• I gjithë stafi akademik duhet të pajiset me kompjuter për lehtësimin e punës së tyre. 

• Të kemi koordinim më të mire të orarit të mësimit, që mos të kemi probleme me sallat. 

• Të vendosen projektorët në klasa. 

• Rritja e numrit të librave cilësore, rritja e nivelit të kushteve higjienike. 
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Rekomandimet    

 

Zyra e cilësisë e UIBM, pasi që ka shqyrtuar përgjigjet e studentëve dhe stafit akademik për vlerësimin 

e shërbimeve mbështetëse në njësitë akademike dhe në nivel të UIBM-së dhe pas analizës së të gjitha 

pyetjeve dhe komenteve, në këtë fazë të zhvillimit të institucionit, i rekomandon menaxhmentit të lartë 

të UIBM që të merren hapat si më poshtë: 

 

• Organizimi i më shumë vizita studimore në institucione dhe fabrika. 

• Të obligohet stafi akademik që ti vendosin materialet e ligjëratave dhe ushtrimeve në SMU. 

• Koordinimi i ligjëratave dhe ushtrimeve në mes profesorëve dhe asistentëve për bashkërendim 

të temave që ligjërohen. 

• Krijimi i mundësive për ofrimin e shërbimeve administrative online për studentët. 

• Zgjatja e orarit të bibliotekës. 

• Ofrimi i përkrahjes për hulumtimet dhe punimet shkencore të studentëve. 

• Organizimi i orarit për shfrytëzimin e amfiteatrove dhe krijimi i kushteve për organizim të 

orëve sipas orarit të përcaktuar (përfshirë pastërtinë dhe rregullimin e temperaturës së 

ambientit). 

• Investime në projekte rekreative për studentët. 

• Rritja e komunikimit mes stafit akademik dhe studentëve (komunikim përmes konsultimeve 

dhe email-ave). 

• Pasurimi i webfaqes së UIBM-së me përmbajte shkencore. 

• Pajisja e të gjitha kabineteve me kompjuter, printer dhe internet. 

• Pajisja  e stafit akademik me kompjuter. 

• Vendosja e projektorëve dhe tabelave smart në klasa 

• Rritja e numrit të titujve të librave në bibliotekë. 

 

 


