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HYRJE 

Komisioni qendror për sigurim të cilësisë dhe vlerësim (KQSCV) është organ këshillëdhënës i Senatit. 

Kompetencat e tij janë: të hartojë udhëzuesin e aktiviteteve të vlerësimit të sigurimit të cilësisë, të hartojë 

instrumentet për vlerësim kualitativ dhe kuantitativ, të hartojë dhe shqyrtojë raportet e 

vlerësimit/vetëvlerësimit, të shqyrtojë raportet e vetëvlerësimit për akreditim institucional dhe të 

programeve, të shqyrtojë raportet e vetëvlerësimit për riakreditim institucional dhe të programeve në 

lidhje me nivelin e adresimit të çështjeve të ngritura nga AKA, të miratojë anëtarët e grupeve punuese për 

realizimin e vlerësimeve sipas nevojës si dhe të udhëheqë procesin e publikimit të raporteve vlerësuese. 

Bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e KQSCV në tabelën mëposhtë po i përshkruajmë aktivitetet e kryera 

gjatë vitit 2020-2021. 

Nr. Aktiviteti (Detyrat e planifikuara) Planifikimi Realizimi Koment 

1 
Hartimi i Rregullores së punës së 

Komisionit 
Tetor - Nëntor 

2020 
Po 23.11.2020 është aprovuar në KQSCV 

2 Takimet e rregullta Dy herë në muaj Po 
Janë mbajtur takime të paktën dy herë në muaj nga 
KQSCV 

3 
Shqyrtimi i RVV të programeve të 
studimit që janë në procedurë të 

akreditimit/riakreditimit 

Nëntor - Dhjetor 
2020 

Po 

Janë shqyrtuar në vazhdimësi sipas nevojës 
programet e studimit që kanë qenë në procedure 
ri/akreditimi si dhe i është ofruar përkrahje e 
vazhdueshme sipas nevojës njësive akademike 
lidhur me këtë proces. 

 
4 

Trajnimi i stafit administrativ për 
ECTS 

Dhjetor 2020 Po 

Ne koordinim me planin e punës së ZSC-së me datë 
29.06.2020 në planin e punës së koordinatoreve 
janw vendosur datat e trajnimeve me staf 
akademik, student dhe administratë për rolin dhe 
rendësinë  e ECTS-ve. Trajnimet me palwt si 
mwposhtw janw realizuar cdo vit: 

• Stafi Akademik –  Prill dhe Tetor 

• Stafi administrativë –  Nëntor 

• Studentët –   Mars dhe Tetor 

5 

Pyetësori për vlerësimin e 
studentëve Bachelor për stafin 

akademik dhe lëndët. 
 

Pyetësori për vlerësimin e 
studentëve Master për stafin 

akademik dhe lëndët. 
 

Dhjetor 2020 Po 
Pyetësorët me studentë realizohen dy herë në vit, 
pra në fund të cdo semestri. 

6 Trajnimi i stafit akademik për ECTS 
Janar - Shkurt 

2021 
Po 

Ne koordinim me planin e punës së ZSC-së me datë 
29.06.2020 që në planin e punës së koordinatoreve 
të vendosen datat e trajnimeve me staf akademik, 
student dhe administratë për rolin dhe rendësinë  e 
ECTS-ve. Po ashtu u jepen informata qe trajnimet do 
të realizohen si ne vijim: 



 
 

  

 
  
  
  

 

Nr. Aktiviteti (Detyrat e planifikuara) Planifikimi Realizimi Koment 

• Stafi Akademik –  Prill dhe Tetor 

• Stafi administrativë –  Nëntor 

• Studentët –   Mars dhe Tetor 

7 
Hartimi dhe aprovimi i 

pyetësoreve 
Janar – Maj 2021 Po Është realizuar. 

8 
Shqyrtimi i riformulimit të 

pyetësorëve të hartuar 
Në fund të çdo 

semestri 
Po 

Është realizuar, ku është rishikuar paketa e 
instrumenteve për vlerësim dhe janë aprovuar nga 

KQSCV. 

9 
Plotësim-ndryshimi i rregullores së 
sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit 

në UIBM 

Shkurt - Mars 
2021 

Jo Ka mbetur të rishikohet në vitin 2022 

10 

 
Pyetësori për vlerësimin e stafit 

akademik për shërbimet 
mbështetëse në UIBM 

 
Pyetësori për vlerësimin e 
studentëve për shërbimet 

mbështetëse në UIBM 
 

Pyetësori për vlerësimin nga 
administrata për UIBM 

Mars 2021 Po DONE. 

11 

Pyetësori për vetëvlerësimin e 
stafit akademik. 

 
Pyetësori për vlerësimin nga 
Dekani për stafin akademik. 

 
Pyetësori për vlerësimin e 

studentëve Bachelor për stafin 
akademik dhe lëndët. 

 
Pyetësori për vlerësimin e 

studentëve Master për stafin 
akademik dhe lëndët. 

Prill 2021 Po 
Te gjithë pyetësorët realizohen në baza të rregullta 
cdo vit sipas planit. 

12 

Pyetësori për vlerësimin nga 
ALUMNI. 

 
Pyetësori për vlerësimin nga palët 

e jashtme të interesit. 

Qershor 2021 Po 
Te gjithë pyetësorët realizohen në baza të rregullta 
cdo vit sipas planit. 

13 

Pyetësori për vetëvlerësimin e 
Dekanëve 

 
Pyetësori i vlerësimit të Dekanëve 

nga stafi akademik 
 

Pyetësori për vlerësimin e 
Dekanëve nga Rektori 

Korrik 2021 Po 
Te gjithë pyetësorët realizohen në baza të rregullta 
cdo vit sipas planit, përveq vlerësimit të dekanëve 
nga rektorit. Ky vlerësim ende nuk është realizuar. 



 
 

  

 
  
  
  

 

Nr. Aktiviteti (Detyrat e planifikuara) Planifikimi Realizimi Koment 

14 
Plotësim - ndryshimi i paketës së 

instrumenteve për matjen e 
cilësisë 

Shtator 2021 Po 
Është realizuar, ku është rishikuar paketa e 

instrumenteve për vlerësim dhe janë aprovuar nga 
KQSCV. 

15 Trajnime për ECTS me studentët 
Dhjetor 2020 - 

Janar 2021 
Po 

Ne koordinim me planin e punës së ZSC-së me datë 
29.06.2020 që në planin e punës së koordinatoreve 
të vendosen datat e trajnimeve me staf akademik, 
student dhe administratë për rolin dhe rendësinë  e 
ECTS-ve. Po ashtu u jepen informata qe trajnimet do 
të realizohen cdo vit si ne vijim: 

• Stafi Akademik –  Prill dhe Tetor 

• Stafi administrativë –  Nëntor 

• Studentët –   Mars dhe Tetor 

 
16 

Hartimi dhe rishikimi i rregulloreve 
dhe dokumenteve të tjera që kanë 
të bëjnë me sigurimin e cilësisë në 

UIBM 

Shtator - Tetor 
2021 

Po 
Të gjitha rregulloret e rishikuara publikohen në ëeb 

faqe të UIBM pas rishikimit të tyre. 

17 

Trajnimi i anëtarëve të KQSCV nga 
organizata të ndryshme (Heras, 
ËUS, etj), në lidhje me cilësinë, 
mësimdhënien, standardet e 

AKAs, etj. 

Koha caktohet 
nga partnerët 

Po 
Janë ndjekur trajnime të ndryshme nga anëtarët e 
KQSCV e që lidhen me mësimdhënien, cilësinë në 

arsimin e lartë, shkrimin e projekteve, etj. 

18 

Shqyrtimi i rezultateve nga 
pyetësorët dhe nxjerrja e 

rekomandimeve për zhvillim të 
mëtutjeshëm. 

Çdo fund 
semestri/viti 

Po 

Pasi të mblidhen të dhënat përmes pyetësorëve, 
hartohen raportet me gjetjet si dhe jepen 

rekomandimet për zhvillim dhe përmirësim të 
mëtutjeshëm. 

 

Raporti i punës i KQSCV ka një rëndësi të madhe për mbarëvajtjen e institucionit tonë, pasi ky plan shërben 

si udhërrëfyes se ku do të lëvizim ne si komision, në mënyrë që të jemi gjithmonë në hap me trendet e 

zhvillimit cilësor në arsimin e lartë. 

Aktivitetet e kryera nga komisioni do të kontribuojnë në ngritjen e cilësisë në mësimdhënie, mësimnxënie 

dhe zhvillimin e një sistemi të mirëfilltë të cilësisë brenda universitetit. 

Prandaj, përmbushja e detyrave dhe përgjegjësive të KQSCV, është rrugë drejt përmbushjes dhe avancimit 

të misionit të universitetit, si dhe obligimeve që UIBM ka ndaj studentëve dhe qytetarëve të Kosovës për 

një arsim cilësor dhe të vlefshëm. 

 


