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FJALA E DEKANIT 

 

Të nderuar, 

 
Procesi i mësimdhënies dhe mësimnxënies konsiderohet si shtylla kurrizore e veprimtarisë akademike 
të Fakultetit Gjeoshkencave (FGJ) që merret me trajnimin e studentëve në teori dhe praktikë në 
disiplina të ndryshme nga fusha gjeoshkencave për t'i përgatitur ata për punësim efektiv. Fakulteti 
Gjeoshkencave afron programe studimore me standard të kohës si në përmbajtje ashtu edhe në mënyra 
të realizimit.  Metodat e mësimdhënies kanë ecur në hap me zhvillimet me metodat e mësimdhënies 
dhe përdorimin e teknologjisë. 

Në përpjekjen e tij për të ruajtur një standard të mësimdhënies dhe mësimnxënies Fakulteti  aktivitetin 
e tij e zhvillon bazuar ne Planin Strategjik të fakultetit, përpilon raportet vjetore si dhe matjet i paraqet 
përmes Raportit mbi Treguesit Kryesorë të Performancës (TKP). Ky Raport i TKP përshinë periudhën 
për vitet akademike 2018/2019 dhe 2019/2020. 
Raporti i Treguesëve Kryesorë të Performancës (TKP) të Fakultetit Gjeoshkencave i përpiluar në 
bazë të Raporteve vjetore paraqet një sërë aktivitetesh të realizuara për të përmbushur qëllimet e 
fakultetit për realizimin e objektivave të tij. Ky Raport hap rrugën për vlerësimin e punës dhe analizën 
e treguesëve për gjetjen e të arriturave dhe mangësive të punës së fakutetit. Çasja ndaj menaxhimit të 
performancës identifikon dhe adreson boshllëqet në veprimtarinë e fakultetit dhe gjithëashtu 
identifikon përparimin. Për më tepër, ai tregon se raportimi i performancës është kyç për efikasitetin 
dhe efektivitetin organizativ. 

Është inkurajuese të theksohet se ka përmirësim të përputhshmërisë së objektivave strategjike me 
raportimin e performanceës duke lehtësuar kështu përafrimin më të mirë me prioritetet e fakultetit. 

Pas arritjes në këtë stad të suksesit, sfida mbetet për të hartuar një sistem gjithëpërfshirës për 
menaxhimin e fakultetit që do të krijojë koherencë dhe sinergji në kërkimin e fakultetit për të 
konkurruar me sukses brenda fakulteteve në rajon dhe më gjerë. 

 

 
Me respekt,  
 
Prof. dr. Naser Peci, dekan  
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HYRJE 

 
Suksesi nuk është një listë e fjalëve, tabelave dhe figurave me ‘shkëlqim’. 
Suksesi ka të bëjë me kontributin e kujtdo që dëshiron të që institucioni ku punon të 
jetë i shkëlqyeshëm. 

 

 Çfarë janë treguesit kryesorë të performancës?  
Treguesit kryesorë të performancës të arsimit të lartë janë vlera të matshme të përdorura nga 
programet e njësive akademike për të matur dhe ndjekur përparimin e tyre në objektiva specifikë. 
Për më tepër, këta tregues të performancës ndihmojnë monitorimin dhe vlerësojnë se sa mirë këto 
programe dhe njësi akademike performojnë si dhe lehtësojnë përcaktimin e synimeve të   tyre.  
Treguesit kryesorë të performancës janë një nga shumë mjete që ndihmojnë për t'iu përgjigjur një 
pyetjeje shumë të rëndësishme:  si e dimë se çfarë kemi arritur duke  marrë përgjigje pyetjet e 
mëposhtme: 
 Ku jemi ne krahasuar me synimet, qëllimet dhe objektivat e përcaktuar? 

 

 Cila ishte metodologjia e zhvillimit të treguesve kryesorë të performancës për UIBM  
Komisioni Qendrorë për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësit, përgjatë hartimit të këtij dokumenti, 
është mbështetur në dokumentet e UIBM-it, si Statuti i Përkohshëm, Plani strategjik, tërësinë e 
rregulloreve dhe materialeve të tjera mbështetëse, si dhe mbi disa modele të treguesve të 
performancës nga universitete prestigjioze. 
Në Planin Strategjik të Universitetit të Mitrovicës, një element kritik në arritjen e suksesshme të 
qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara ka qenë identifikimi dhe matja e suksesshme e Treguesve 
kryesorë të performancës (TKP).  
Paketa e treguesve të performancës,  plotësohet në çdo vit dhe mbështetur në rezultatet e dala  
planifikohen aktivitetet që synojnë përmirësim dhe zhvillim të mëtejmë të treguesve  specifikë. 
Plani Strategjik i UIBM 2018-2021, si dhe Planet Strategjike të secilës njësi akademike brenda 
UIBM,  ka përcaktuar shtatë objektiva kryesore si bazë mbi të cilat njësitë akademike synojnë 
arritje e misionit. Me qëllim të përmbushjes së këtyre objektivave, janë identifikuar një numër i 
Treguesve kryesorë të performances të cilët do t'i praqesim në vijim. 
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TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS PËR TRI VITET AKADMEIKE 
2018-2019, 2019-2020 DHE 2020-2021 

 
1. Mësimdhënia dhe mësimnxënia 
1.1. Raporti i aplikuesve me numrin e studentëve që pranohen për çdo program të studimit 

 

1.1.1. Raporti ndërmjet aplikuesve për çdo program studimi me numrin e studentëve që 
pranohen për tri vitet e fundit. 

Bachelor  

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gjeologji  20 0 20 

Xehetari 27 0 23 

Materiale dhe Metalurgji  10 0 16 

 

Master 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vendburimet e lëndëve te 
para minerale  

0 0 9 

Hidrogjeologji me 
Gjeologji Inxhinerike 

9 0 0 

Xehetari 5 0 10 

Materiale dhe Metalurgji  6 0 10 

 
1.2. Performanca akademike e studentëve 

1.2.1. Nota mesatare e ndarë sipas viteve të studimit dhe e ndarë sipas programeve të 
studimit, brenda njësisë akademike për tri vitet e fundit [2018-2019 dhe 2020-2021] 

Bachelor 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gjeologji  6.75 6.82 7.07 

Xehetari 6.69 6.83 6.88 

Materiale dhe Metalurgji  7.38 7.45 6.86 

 

Master 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vendburimet e lëndëve te 
para minerale  

6.96 8.10 7.63 

Hidrogjeologji me 
Gjeologji Inxhinerike 

8.02 7.65 9.67 
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Xehetari 7.7 8.20 7.38 

Materiale dhe Metalurgji  7.29 7.13 7.59 

 
1.3. Braktisja e studimeve 

1.3.1. Numri i studentëve të cilët i braktisin studimet (për arsye akademike apo jo-
akademike) para kompletimit të programit të studimeve për tri  vitet e fundit. 

Bachelor 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gjeologji  11 6 5 

Xehetari 5 5 7 

Materiale dhe Metalurgji  2 3 6 

 

Master 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vendburimet e lëndëve te 
para minerale  

0 0 0 

Hidrogjeologji me 
Gjeologji Inxhinerike 

0 0 0 

Xehetari 0 0 3 

Materiale dhe Metalurgji  0 0 0 

 
1.4. Transferimi i studentëve prej një Universiteti në një Universitet tjetër 

1.4.1. Numri total i studentëve të transferuar në program/departament/njësi akademike  për 
tri vitet e fundit. 

 

Bachelor 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gjeologji  2 1 0 

Xehetari 1 0 0 

Materiale dhe Metalurgji  1 5 3 

 

Master 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vendburimet e lëndëve të 
para minerale  

0 0 0 

Hidrogjeologji me 
Gjeologji Inxhinerike 

0 0 0 
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Xehetari 0 0 3 

Materiale dhe Metalurgji  0 0 0 
 

1.5. Diplomimi i studentëve 
1.5.1. Raporti i studentëve që kanë  diplomuar në vit krahasuar me totalin e numrit të 
studentëve që është pritur të   diplomojnë.  

 

Bachelor 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

diplom.  Pritur për 
diplom

diplom Pritur për 
dipdiplo

diplom  Pritur për 
diplom 

Gjeologji 9 15 6 17 4 20 

Xehetari 21 15 14 16 12 21 

Materiale 
Metalurgji 

2 3 5 6 9 7 

 

Master  

Programi 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

diplomim 
Pritur për 
diplomim

diplomim 
Pritur për 
diplomim

diplomim 
Pritur për 
diplomim

Vendburimet 
e lëndëve të 
para minerale  

6 7 3 5 1 4 

Hidrogjeologji 
me Gjeologji 
Inxhinerike 

1 5 2 2 6 7 

Xehetari 5 3 1 3 4 5 

Materiale dhe 
Metalurgji 

0 7 2 10 4 12 

 
1.5.2. Numri i studentëve që kanë diplomuar sipas programeve të studimit e paraqitur në 
mënyrë grafike. 

Bachelor 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gjeologji  9 6 4 

Xehetari 21 14 12 

Materiale dhe Metalurgji  2 5 9 
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Master 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vendburimet e lëndëve te 
para minerale  

6 3 1 

Hidrogjeologji me 
gjeologji inxhinerike 

1 2 6 

Xehetari 5 1 4 

Materiale dhe Metalurgji  0 2 4 
 

 

 
 

1.6. Të diplomuarit tanë 
1.6.1. Numri i  studentëve që kanë kryer  studimet bachelor tek ne, të cilët brenda gjashtë 
muajve të diplomimit: a) janë punësuar, b) kanë vazhduar studimet master, c) nuk janë 
punësuar dhe d) nuk i kanë vazhduar studimet për tri vitet e fundit. 

 

 

 

 

 

9 6 4

21

14 122 5 9

2018‐2019 2019‐2020 2020‐2021

Bachelor

Gjeologji Xehetari Materiale dhe Metalurgji

6

1

5

03 2 1 21

6

4 4

VENDBURIMET E 
LËNDËVE TE PARA 

MINERALE 

HIDROGJEOLOGJI 
ME GJEOLOGJI 
INXHINERIKE

XEHETARI MATERIALE DHE 
METALURGJI 

Master

2018‐2019 2019‐2020 2020‐2021



Treguesit kryesorë të performancës

10

 

 

Gjeologji 

Studentëve që kanë kryer 
studimet 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Diplomuar 9 6 4 

Janë punësuar 5 5 2 

Kanë vazhduar studimet 
master 

3 3 2 

Nuk janë punësuar 2 1 2 

Nuk i kanë vazhduar studimet 2   

 

Xehetari 

Studentëve që kanë kryer 
studimet 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Diplomuar 21 12 14 

Janë punësuar 14 6 6 

Kanë vazhduar studimet 
master 

1 1 4 

Nuk janë punësuar 5 6 6 

Nuk i kanë vazhduar studimet 1 5 6 

 

Materiale dhe Metalurgji 

Studentëve që kanë kryer 
studimet 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Diplomuar 5 5 9 

Janë punësuar 1 2 5 

Kanë vazhduar studimet 
master 

1 0 9 

Nuk janë punësuar 3 3 4 

Nuk i kanë vazhduar studimet 3 3  

 

 

1.7. Mësimdhënia 
1.7.1. Raporti profesor studentë për program studimi për tri vitet e fundit. 

 

Bachelor 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gjeologji  3.76 2.42 3.76 

Xehetari 4.33 2.33 4.44 
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Materiale dhe Metalurgji  1.0 1.2 2.86 

 

Master 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vendburimet e lëndëve te 
para minerale  

1.2 1.3 0.52 

Hidrogjeologji me 
Gjeologji Inxhinerike 

2 2.5 3.3 

Xehetari 1.1 1.6 0.43 

Materiale dhe Metalurgji  0.45 0.5 0.02 
 

1.7.2. Përqindja e stafit që ka pasur mbinormë gjatë tri viteve të fundit për secilin vit, 
të shprehur në orë [në formë tabelare] 

 

Mbinormë  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Stafi i rrëgallët akademik  7 2 11 

Bashkëpunëtorët  21 4 10 
 

1.8. Raporti teori-praktikë 
1.8.1. Raporti në  mes të teorisë dhe praktikës të lëndëve mësimore sipas 
programeve/departamenteve  për tri vitet e fundit. 

 

Bachelor 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Gjeologji  56 46 56 46 55 45 

Xehetari 57 43 57 43 57 43 

Materiale dhe Metalurgji  58 42 58 42 56 44 

Master 

Programi 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Vendburimet e lëndëve te 
para minerale  

50 50 50 50 50 50 

Hidrogjeologji me 
Gjeologji Inxhinerike 

50 50 50 50 56 44 

Xehetari 57 43 57 43 57 43 

Materiale dhe Metalurgji  52 48 52 48 57 43 

 
1.9. Numri i programeve të reja në tre vitet e fundit 
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1.9.1. Numri i programeve të reja sipas fakulteteve për     tri vitet e fundit. 
 

Nr 2018-2021 

Programe te reja  0 
 

2. Zhvillimi i cilësisë  
2.1. Ekzistojnë mekanizmat dhe instrumentet për sigurimin, zhvillimin dhe matjen e 

cilësisë në universitet. 
2.1.1. Raporti i pyetësorit të vlerësimit të studentëve për mësimdhënien, lëndën dhe 

burimet në UIBM është realizuar tri herë në vit vitin e kaluar dhe është i publikuar 
në Web-faqe.  

2.1.2. Raporti i pyetësorit të vlerësimit të studentëve për programin e studimit dhe punën 
hulumtuese në UIBM për Master është realizuar një herë në vit dhe është i 
publikuar në web-faqe. https://www.umib.net/wp-content/uploads/2020/12/Raporti-
permbledhes-per-pyetesoret-e-realizuar-me-studentet-Master-1.pdf 

2.1.3. Raporti i pyetësorit të vetëvlerësimit të stafit akademik në UIBM është realizuar 2 
herë në vit dhe është i publikuar në web-faqe. 

2.1.4. Raporti i pyetësorit të vetëvlerësimit të Dekanëve në UIBM është realizuar herë në 
vit dhe është i publikuar në ëeb-faqe. 

2.1.5. Raporti i pyetësorit të vlerësimit të Dekanëve nga stafi akademik i njësive 
akademike të UIBM është realizuar 1 herë në vit dhe është i publikuar në web-faqe. 

2.1.6. Raporti i pyetësorit të vlerësimit të stafit akademik nga Dekani është realizuar 1 
herë në vit dhe është i publikuar në web-faqe. 

2.1.7. Raporti i pyetësorit të vlerësimit të Dekanëve nga Rektori i UIBM është realizuar 1 
herë në vit dhe është i publikuar në web-faqe. 

2.1.8. Raporti i pyetësorit me palët e jashtme të interesit është realizuar 1 herë në vit dhe 
është i publikuar në web-faqe. https://www.umib.net/wp-
content/uploads/2020/12/Raport-permbledhes-per-pyetesoret-e-realizuar-me-palet-
e-jashtme-te-interesit.pdf 

2.1.9. Raporti i pyetësorit me të diplomuarit/ALUMNIT është realizuar 1 herë në vit dhe 
është i publikuar në web-faqe. https://www.umib.net/wp-
content/uploads/2020/12/Raport-permbledhes-per-pyetesoret-e-realizuar-me-
rrjetin-ALUMNI.pdf 

2.1.10. Raporti i pyetësorit me personelin administrativ në UIBM është realizuar 1 herë në 
vit dhe është i publikuar në web-faqe. 

2.1.11. Raporti i pyetësorit me personelin akademik në UIBM është realizuar 1 herë në vit 
dhe është i publikuar në web-faqe. 

2.1.12. Raporti i pyetësorit për vlerësimin e shërbimeve mbështetëse të UIBM është 
realizuar 1 herë në vit dhe është i publikuar në web-faqe. https://www.umib.net/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-permbledhes-per-vleresimin-e-sherbimeve-
mbeshtetese-ne-UIBM-nga-stafi-akademik-dhe-studentet.pdf 

2.1.13. Raporti i Peer to Peer evaluations është realizuar dhe publikuar në web-faqe. 
 

2.1.14. Numri i takimeve të koordinatorëve për sigurim të cilësisë me stafin akademik 
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Numri i takimeve Viti 

6 2018/2019  
10 2019/2020 
10 2020/2021 

 
2.1.15. Numri i takimeve të koordinatorëve për sigurim të cilësisë me studentët 

 
Numri i takimeve Viti 

3 2018/2019  
6 2019/2020 
6 2020/2021 

 
2.1.16. Numri i takimeve të koordinatorëve për sigurim të cilësisë me palët e jashtme të 

interesit 
 

Numri i takimeve Viti 

2 2018/2019  
4 2019/2020 
4 2020/2021 

 
2.1.17. Numri i trajnimeve që lidhen me cilësi për tri vitet e fundit të ndjekura nga 

koordinatorët e cilësisë 

 
Numri i takimeve Viti 

3 2018/2019  
2 2019/2020 
2 2020/2021 

 
3. Hulumtimi shkencor  
Në kuadër të njësive akademike ekzistojnë Institutet për Hulumtime shkencore. 
3.1. Publikimet shkencore 

3.1.1. Numri i publikimeve shkencore për stafin akademik për tri vitet e fundit si autor i 
parë/korrespondues të publikuara nëpër revista shkencore të indeksuara në Web of Science 
dhe Scopus për programin/njësinë akademike. 

 

Platforma  Autori i parë  korrespondent 

Web of Science, Scopus  17 3 

 

3.1.2. Numri i publikimeve shkencore për stafin akademik për tri vitet e fundit si 
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bashkëautorë (jo autorë i dytë/korrespondent) të publikuara nëpër revista shkencore të 
indeksuara në ueb of Science dhe Scopus për programin/njësinë akademike 

 

Platforma   Jo Autori i dytë  

Web of Science, Scopus 5 

 

3.1.3. Numri i publikimeve shkencore për stafin akademik për tri vitet e fundit si autor i 
parë/korrespondues të publikuara nëpër revista shkencore të indeksuara jashtë ueb of 
Science dhe Scopus  për programin/njësinë akademike. 

 

Platforma Jashtë Autori i parë  Korrespondent 

Web of Science dhe Scopus 4 1 

 

3.1.4. Numri i publikimeve shkencore për stafin akademik për tri vitet e fundit si 
bashkëautorë (jo autorë i dytë/korrespondent) të publikuara nëpër revista shkencore të 
indeksuara jashtë ueb of Science dhe Scopus  për programin/njësinë akademike  

 

Platformat Jashtë Jo Autori i parë  

Web of Science dhe Scopus 2 

 

3.1.5. Numri i monografive të publikuara nga stafi akademik për tri vitet e fundit. 

 

Emërtimi  2018-2021 

Monografi 9 

 
3.1.6. Numri i librave/dispensave/ligjëratave të autorizuara/përmbledhjeve të publikuara 
nga stafi akademik për tri vitet e fundit  për programin/njësinë akademike. 
 

Emërtimi  2018-2021 

librave/dispensave/ligjëratave të autorizuara 2 
 
3.2. Konferencat shkencore 

 
3.2.1. Numri i pjesëmarrjes së stafit akademik nëpër konferenca internacionale për tri vitet 
e fundit për programin/njësinë akademike  
 

Numri i stafit akademik në konferenca Viti 
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12 2018/2019  

7 2019/2020 

8 2020/2021 
 
3.2.2. Numri i konferencave shkencore dhe simpoziumeve të organizuara nga 

program/njësia akademike  për tri vitet e fundit. 
 

Konferenca   Viti  

Gjeoshkencat, roli i tyre ne zhvillimin e qëndrueshëm  IMGC2019 

Gjeoshkencat dhe zhvillimin e qëndrueshëm IMGC2020 

Gjeoshkencat dhe zhvillimin e qëndrueshëm IMGC2021 
 
3.2.3. Përqindja e pjesëmarrjes së stafit akademik nëpër konferenca shkencore të 

organizuara brenda vendit për tri vitet e fundit. 
 

Përqindja e stafit nëpër konferenca (%) Viti 

57 2018/2019  

33 2019/2020 

38 2020/2021 
 
3.3. Projektet hulumtuese 

3.3.1. Numri total i projekteve hulumtuese të  programit/njësisë akadmeike të financuara nga 
buxheti vjetor (i brendshëm) i universitetit për tri vitet e fundit. 

 

 
3.3.2. Numri total i projekteve hulumtuese të programit/njësisë akademike të 

financuara            nga agjencionet e jashtme përmes granteve të ndryshme për tri vitet e 
fundit. 

Projektet  2018-2021 

MASHT 1 
  

3.4. Citimi i publikimeve shkencore 
3.4.1. Numri total i citimeve të punimeve në revistat e publikuara për stafin e rregullt 

akademik sipas programeve, për tri vitet e fundit.  
 

Viti  Numri i citimeve 

2018-2021 48 
 

3.5. Bashkëpunimi me industrinë 
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3.5.1. Numri i takimeve me trupat këshillëdhënse të njësive akademike për tri vitet e fundit. 
 

Numri i takimeve Viti 

5 2018/2019  
6 2019/2020 
8 2020/2021 

 
3.5.2. Numri i ndryshimeve të ofruara në programe si pasojë e rekomandimit të palëve të 

jashtme për tri vitet e fundit. 
 

Ndryshimi lëndëve  Viti 

0 2018/2019  
1 2019/2020 
5 2020/2021 

 
 

4. Shërbimi ndaj komunitetit/shoqërisë 
 

4.1.Anëtarësia në borde dhe komisione jashtë Universitetit 
4.1.1. Numri i stafit te angazhuar nëpër borde apo komisione jashtë universitetit për tri vitet 

e fundit, të ndarë sipas angazhimit. 

 
Nr. i stafit  Viti  

3 2018/2019  
4 2019/2020 
1 2020/2021 

 
4.2. Aktivitetet e mediave 

4.2.1. Numri i aktiviteteve publike të stafit të universitetit si: ligjërata publike, publikime të 
artikujve të ndryshëm nëpër media, paraqitje të   ndryshme nëpër media, për tri vitet 
e fundit. 
 

Aktivitet i media  Viti 

2 2018/2019  
1 2019/2020 
1 2020/2021 

 
4.3. Pjesëmarrja në aktivitete publike jashtë Universitetit 

4.3.1. Numri i vizitorëve të jashtëm në fakultet me rastin e  aktiviteteve të ndryshme për tri 
vitet e fundit. 
 

Numri i vizitorëve Viti 
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4 2018/2019  
6 2019/2020 
8 2020/2021 

 
4.3.2. Të dhëna rreth pjesëmarrjes së stafit të universitetit në aktivitete bamirësie  apo 
vullnetare jashtë institucionit. 

 
5. Bashkëpunimi ndërkombëtarë 

 
5.1.Aktivitetet zyrtare ndërkombëtare 

5.1.1. Numri i marrëveshjeve të ndryshme të bashkëpunimit të njësisë akademike me 
institucione të ndryshme për tri vitet e fundit. 

 
Marrëveshjeve bashkëpunimit Viti 

1 2018/2019  
2 2019/2020 
2 2020/2021 

 
 
5.2. Bashkëpunimet e përgjithshme shkencore 

5.2.1. Të dhënat brenda tri viteve rreth aktiviteteve kryesore në të cilat janë të angazhuar 
personeli akademik sipas klasifikimit më poshtë: 

- Komitetet shkencore. Numri i personelit akademik të cilët shërbejnë nëpër organizata 
internacionale shkencore, kulturore dhe profesionale. 

 
 

 
 

- Bashkëpunimi ndërkombëtarë.  

- Numri i aktiviteteve të realizuara ndërmjet Fakulteteve dhe institucioneve dhe 
organizatave ndërkombëtare, qoftë në mënyrë  individuale apo si grupe. 

 
 

 
 

- Joint cooperation. Numri i aktiviteteve të bashkëpunimit ndërmjet një njësie 
akademike me një njësi akademike/institucion tjetër jashtë Universitetit. 

 
 

- Bordet editoriale. Numri i personelit akademik që shërbejnë nëpër borde editoriale të 
revistave shkencore ndërkombëtare. 

Emërtimi  2018-2021 

Personelit akademik 7 

Emërtimi  2018-2021 

Aktiviteteve 7 
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6. Mjedisi universitar  
 

6.1.Kënaqësia e stafit 
 

6.1.1. Niveli i kënaqshmërisë së stafit sa i përket shërbimeve dhe çështjeve të ndryshme 
për të cilat janë hulumtuar përmes pyetësorëve 

https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/12/Raport-permbledhes-per-vleresimin-
e-sherbimeve-mbeshtetese-ne-UIBM-nga-stafi-akademik-dhe-studentet.pdf 

 
6.2. Kënaqësia e studentëve 

6.2.1. Niveli i kënaqshmërisë së studentëve për shërbimet që janë përfshirë në pyetësorë 
rreth mësimdhënies dhe mësim nxënies, poashtu, edhe për shërbimet e ofruara. 

https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/12/Raport-permbledhes-per-vleresimin-
e-sherbimeve-mbeshtetese-ne-UIBM-nga-stafi-akademik-dhe-studentet.pdf 

 
6.3. Aftësitë dhe kualifikimi i të diplomuarve 

6.3.1. Ky tregues performance na tregon se sa ju kanë ndihmuar studimet në universitetin 
tonë studentëve për tu adaptuar në tregun e punës sipas studentëve. 

 

6.3.2. Ky tregues performance na tregon se sa ju kanë ndihmuar studimet në 
universitetin tonë studentëve për tu adaptuar në tregun e punës sipas punëdhënësve. 

 
6.4. Biblioteka 

6.4.1. Numri i titujve të librave në bibliotekë për fushat e studimit në njësinë akademike.  
 
 
 
 

6.4.2. Numri i studentëve të regjistruar.  
 

 
 

 
6.5. Laboratorët 

6.5.1. Numri i laboratorëve dhe pajisjeve përcjellëse laboratorike në kuadër të fakulteteve (këtu 
janë përfshirë edhe pajisjet e laboratorit të kimisë i cili është i përbashkët me Fakultetin e 
Teknologjisë Ushqimore). 

Emërtimi  2018-2021 

Personelit akademik 5 

Emërtimi  Numri 

Libra hart copy në bibliotekë   184 

Te regjistruar  Numri 

Studente  100 
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6.6. Paisjet teknologjike 
Përmes këtij treguesi ne e paraqesim numrin e kompjuterëve për student, gjithashtu, numrin 
e softuerëve në shërbim të personelit akademik dhe studentëve. 

 
6.6.1. Numri i kompjuterëve për staf akademik si fakultet. 

 
 
 
 

6.6.2. Numri i kompjuterëve për student 
 
 
 

6.6.3. Numri i softuerëve në shërbim të personelit akademik. 
 
 
 
 

6.6.4. Numri i softuerëve në shërbim të studentëve. 
 
 
 
 
 

 
7. Resurset humane .  

7.1.Personeli 
7.1.1. Numri i stafit akademik sipas: 

- Kualifikimit; 
 

 
 
 

- Gjinisë; 
 

 
 
 

Emërtimi Numri 

Laboratorë  13 

Pajisje  95  

Nr.  2018-2021 

Kompjuterëve 30 

Nr.  2018-2021 

kompjuterëve 25 

Nr.  2018-2021 

Softuerëve profesional  4 

Nr.  2018-2021 

Softuerëve profesional 4 

Kualifikimi  Numri 

Dr 20 

MSc  6 

Gjinia  Numri  

Mashkull 21 

Femra 5 
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- Thirrjes akademike 
 

 
 
 
 
 

- Moshës 
 
 

 
 

7.1.2. Numri i stafit administrativ e mbështetës sipas: 

- Kualifikimit; 
 

 
 
 
- Gjinisë; 

 

 
 
 
- Moshës 

 
 

 
 

 
7.2. Promovimi 

7.2.1. Numri i stafit akademik të promovuar/avancuar brenda tri viteve. 
 

 
 

 
7.3. Trajnimi 

7.3.1. Numri i personelit të cilët kanë përfituar bursa [PhD, Post PhD, etj.] në tri vitet e 
fundit. 

 
 

Thirrja  Numri  

Prof dr 12 

Prof asoc dr 5 

Prof ass 4 

asistent 5 

Vitet Numri  

25-45 8 

46-65 18 

Kualifikimi  Numri 

MSc. 2 

BSc. 3 

Gjinia  Numri  

Mashkull 4 

Femra 1 

Vitet Numri  

25-45 4 

46-65 1 

Aavancuar  Numri 

Stafi akademik 6 

Stafi akademik 2018/2021 

PhD 1 
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7.3.2. Numri i personelit akademik, dhe numri i trajnimeve për mësimdhënien në arsimin 

e lartë, për tri vitet e fundit. 
 
 

 
 
 
 

 
7.4. Qarkullimi i stafit 

Ky tregues performance e mat nivelin e qarkullimit të stafit në vit [për dy vitet e fundit]. 
Poashtu, paraqet edhe arsyet e qarkullimit të stafit si për shkak të pensionimit; përfundimit 
të kontratës; dorëheqjes. 
7.4.1. Numri i qarkullimit të stafit në fakultet  [duke përfshirë edhe arsyet e qarkullimit të 

stafit si për shkak të pensionimit; përfundimit të kontratës; dorëheqjes].  
 

 

 
 

8. Promovimi i UIBM 
Ky tregues performancë e mat promovimin e njësisë akademike, të ndarë sipas kategorive: 
8.1.Numri i miqve të njësisë akademike në rrjetet sociale.  

 
8.2.Numri i videove promovuese të njësisë akademike. 
 

Emërtimi  2018-2021 

videove promovuese 1 

 
8.3. Numri i dokumenteve të publikuara që përmbajnë statistika pozitive për njësitë 

akademike. 
 
8.4.Numri i storieve të suksesit të publikuara për studentët aktualë. 

 
8.5. Numri i storieve të suksesit për studentët alumni.  
 

Emërtimi  2018-2021 

Storie e suksesit 7 

 
8.6.Numri i aktiviteteve të zhvilluara me student për tri vitet e fundit. 
 

Emërtimi  2018-2021 

Trajnimi i stafi akademik 2018-2021 

Bazik 21 

Avansuar  8 

Syllabus  21 

Stafi akademik 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Pensionuar  1 0 0 
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Aktivitet me student 8 

 
8.7. Numri i seancave të informimit në kampus 

 
Emërtimi  2018-2021 

Informim për kampusin 4 

 
8.8. Numri i intervistave virtuale. 

 

Emërtimi  2018-2021 

Intervista virtuale 2 
 

8.9. Numri i rishikuar i CV-ve, letrave motivuese, dhe dokumenteve përcjellëse si 
portofolit.  

 

Emërtimi  2018-2021 

Rishikuar i CV-ve 21 

 
8.10. Numri i asistimeve për studentët në studime postdiplomike dhe punësim 

 

Emërtimi  2018-2021 

Asistimet për punësim  7 
 

8.11. Numri i aktiviteteve të organizuara dhe koordinuara në shërbim të studentëve. 
 

Emërtimi  2018-2021 

Aktivitet me shërbimin e studenteve  8 

 
8.12. Numri i seancave këshilluese dhe orientuese në karrierë. 

 
Emërtimi  2018-2021 

Këshillime  për karrierë  4 

 
8.13. Numri i aktiviteteve që sigurojnë krijimin e një mjedisi mikpritës që respekton 
prejardhjet, besimet dhe qëllimet unike të studentëve. 

 

Emërtimi  2018-2021 

Aktivitete e mjedisit mikpritës 2 

 


