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Vendimet e KM për licensimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe të
programeve akademike të ofruara
Statuti i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Rregullorja themelore e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Rregullorja e organizimit akademik
Rregullore e organizimit administrativ
Rregullorja për punësim dhe vlerësim të performancës së stafit akademik
Rregullorja e nxitjes së publikimeve dhe të kërkimit shkencor
Rregullore e Qendrës për Edukim të Vazhdueshëm dhe për Formim Profesional
Udhëzimin mbi ngarkesën mësimore i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Plani strategjik i shkollës së lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Vendimi i Senatit Akademik për miratimin e planit strategjik
Udhëzuesi i studentëve , Viti akademik 2012-2013
Udhëzuesi i stafit , Viti akademik 2012-2013
Raporti i aktiviteteve, Viti akademik 2011-2012
Vendim i senatit akademik për ngritjen e GVB
Vërtetim nga PMG për procesin e certifikimit ISO 9001: 2008, faza I
Projekti i godinës së planifikuar për ndërtim në vitin akademik 2013
Planimetria e godinës aktuale
Relacion i verifikimit të godinës
Leja higjieno sanitare
Kontrata e qerasë së godinës aktuale
Akt dorëzimi i truallit të kampusit nga MASH dhe MB në KMSH
Kopje e kontratave të të gjithë stafit akademik
Kopje e marrëveshjeve të nënshkruara nga SHLHPB me institucione të ndryshme
Lista e plotë e sylabuseve të programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke
Model i anketës së zhvilluar me studentët për vlerësimin e stafit akademik dhe
kurrikulës
Librat e përmbajtjes dhe programet e cdo konference të organizuar
Rregullore e studimeve të ciklit të parë dhe provimeve
Korrespondenca me APAAL gjatë gjithë procesit të akreditimit
Vendim nga Senati akademik për emërimin e këshilltarëve akademik
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HYRJE
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është pjesë
përbërëse e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit. Në përputhje me “Ligjin mbi Arsimin e Lartë në
Republikën e Shqipërisë”, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke vepron si njësi bazë
mësimore-kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene në disiplinën e Gjuhës dhe Letërsisë
Turke.
Në këtë kuadër, departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies dhe
veprimtaritë kërkimore, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij
për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare të departamentit.

Programi Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke është projektuar t’u ofrojë studentëve një formim
intelektual, si dhe t’i ndihmojë të përfitojnë njohuri dhe aftësi të përgjithshme që të kontrbojnë në
edukimin e gjuhës dhe letërsisë turke.
Misioni
Qëllimi i këtij programi është që studentët t'i përgatisë me dituritë themelore nga teoria gjuhësore
dhe metodologjike dhe t'i aftësojë ata për zbatimin e teorisë në mësimin praktik. Zgjidhja e planit
mësimor dhe lëndëve individuale e reflektojnë drejtpërsëdrejti natyrën e mësimit dhe pervetesimit të
një gjuhe të dytë në përputhje me nevojat dhe realitetin rajonal të mësimdhënies. Meqë programi
është hartuar edhe për folës joamtarë të gjuhës Turke, përfshihet një komponent për studim të
gjuhës Turke me një theks të posaçëm mbi leximin dhe shkrimin akademik.
Vizioni
Vizioni i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke është të përgatisë kuadro të kualifikuar dhe
të kulturuar në fushën e Gjuhës dhe Letërsisë Turke. Përgatitja e studentëve me zhvillimet më të
reja në Gramatikë dhe Letërsi Turke dhe ti bëjë studentët të aftë të vlerësojnë dhe të krahasojnë të
vjetrën me të renë. Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke synon të mësojë konceptet themelore
të gjuhës si dhe mënyrën e qasjes së informatave dhe njohurive të fituara. Programi i arsimit do të
kontribuojë për edukimin e gjuhës dhe letërsisë turke, si dhe synon përvetësimin e njohurive të
përgjithshme. Departamenti ka gjithashtu për qëllim që sudentët të mësojnë të paktën një nga këto
gjuhë të huaja: Gramatikë e Shqipes, Anglisht, Arabisht.
Mundësitë e Punësimit
 Studenti pasi të ketë kryer specializimet përkatëse mund të punojë si mësues i Gjuhës dhe i
Letërsisë Turke.
 Studenti pasi të ketë kryer specializimet përkatse mund të punojë si mësues në gjuhësi,
letërsi, kompozicion, bukurshkrim, oratori, tekste letrare, histori e letërsisë etj.
 Studenti mund të punojë në, organizata, shoqata vendase dhe të huaja, të cilat operojnë në
gjuhën Turke.
 Studenti mund të punojë si përkthyes dhe editor në media dhe shtëpi botuese.
 Studenti mund të punojë si kërkues shkencor në fushën e dokumentacionit në Osmanisht.
Page 6 of 75

GRUPI I VLERESIMIT TE BRENDSHEM (GVB)
Përbërja e GVB
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Adem Balaban
- Kryetar
Dr. Bunyamin Caglayan
- Anëtar
Paola Mekolli
- Sekretar
Arti Omeri, MA
- Anëtar
Kelment Lleshanaku, Përfaqësues i studentëve - Anëtar

Grupi i vlerësimit të brendshëm institucional është miratuar nga Senati akademik më 02.10.2011
dhe vendimin nr. 5. Me propozim të Grupit të Vetëvlerësimit Institucional, me vendim të senatit
akademik nr.7 datë 05.10.2012 u ngritën edhe grupet e vlerësimit të brendshëm (GVB) për secilin
departament në programet përkatëse.
Në përzgjedhjen e anëtarëve të GVB janë marrë parasysh kompetencat profesionale, paanshmëria,
mundësitë për grumbullimin e informacionit për të bërë vlerësimin e anëtarëve të grupit,
përfaqësimi në grup i sa më shumë opinioneve të njësisë, duke shmangur në maksimum përfshirjen
në të, të personave konfliktualë ose koniukturalë. Grupi ka në përbërje të tij 4 punonjës të njësisë
dhe një përfaqësues nga studentët. Grupi është ngritur qëllimisht për misionin e vlerësimit (është
grup ad hoc). Ai përcakton një strukturë organizative (drejtim, sekretari etj.) dhe një shpërndarje të
detyrave. Njëri nga anëtarët, njëkohësisht kryen edhe detyrën e sekretariatit të GVB të programit.

Parimet e Punës Së GVB










Vlerësimi i cilësisë karakterizohet nga profesionalizmi, vërtetësia, objektiviteti,
paanshmëria, transparenca e plotë dhe përfshirja e të gjithë aktorëve në të gjitha fazat (e
vlerësimit).
Zhvillimi i Sistemit të Brendshëm të Sigurimit të Cilësisë (SBSC) në njësitë e IAL.
Vlerësimi i Brendshëm, synon që të krijohet një tablo e qartë dhe transparente për njësinë
që vlerësohet, për të ndërtuar politika zhvillimi në përputhje me misionin e saj dhe për të
shërbyer si bazë për procesin e mëtejshëm të akreditimit të institucioneve e të programeve.
Publikimi i informacionit, me qëllim që të gjithë partnerët dhe publiku i gjerë (studentët,
prindërit, stafet akademike dhe ndihmëse, partnerët e tjerë socialë, ekonomikë e politikë) të
informohen për gjendjen e njësisë, programeve, kurrikulave, shërbimeve etj.
Kultivimi i kulturës së cilësisë në institucionet e arsimit të lartë, si pjesë e tyre e brendshme
dhe e qëndrueshme.
Vlerësimi mbështetet në dokumente, procedura, anketime, takime me palët e interesuara etj.
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Etapat E Procedurës Së Vlerësımıt Të Brendshëm Nga IAL
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Paraqitja e kërkesës së IAL për vlerësim dhe shqyrtimi i saj nga APAAL dhe Këshilli i
Akreditimit (KA), më 14 shtator 2011, Nr. 0100/9 Prot.
Miratimi i kërkesës dhe përcaktimi i afateve kohore të vlerësimit nga APAAL dhe KA, më
20 shtator 2011, Nr. 237/1 Prot.
Ngritja e grupit të vlerësimit të brendshëm; Me propozim të Grupit të Vetëvlerësimit
Institucional, me vendim të senatit akademik nr.7 datë 05.10.2012 u ngritën edhe grupet e
vlerësimit të brendshëm për secilin departament në programet përkatëse.
Me kërkesë të SHLHPB, më 10 shtator 2012, Nr. 0100/210 Prot., u zhvillua trajnimi i GVB
nga stafi i APAAL; për këtë u vunë në dispozicion materialet udhëzuese për organizimin
dhe vlerësimin e grupit dhe veprimtarinë, detyrat, të drejtat e përgjegjësitë e secilit.
Kryerja e vlerësimit të brendshëm sipas udhëzuesit në fjalë. Gjatë kësaj faze, GVB qëndron
në kontakt të vazhdueshëm me APAAL dhe asistohet nga kjo e fundit në rast kërkese.
Përgatitja e dosjes së vetëvlerësimit.
Hartimi i raportit të vlerësimit të brendshëm (RVB) sipas kërkesave e udhëzimeve që jepen
në udhëzuesin e APAAL dhe pas konsultimit të përmbajtjes së tij me stafin e njësisë.
Dorëzimi në APAAL i RVB (kur ky proces kryhet si pjesë e vlerësimit dhe e akreditimit
periodik). (Data, Nr. Prot.).

Dosja e Vetëvlerësimit
Në dosjen e vetëvlerësimit përfshihet Mendimi me shkrim i drejtuesit të njësisë dhe Raporti i
vlerësimit të brendshëm.
Kërkohet mendimi i drejtuesit të njësisë, kur IAL, programi i studimit po kalon fazën e rivlerësimit
periodik. Në këtë rast ai jep:

Të dhëna për institucionin e arsimit të lartë që ai drejton;

Opinionet e veta personale, ku tregohen vlerat e forta, dobësitë dhe perspektiva e
njësisë që ai drejton ose për të cilën është përgjegjës;

Zhvillimet kryesore që nga vlerësimi i fundit, duke theksuar sidomos përmbushjen e
detyrave të lëna nga vlerësimet e mëparshme;

Gjendjen ekzistuese në raport me atë që njësia, programi/et e studimit ka për mision ose
synon të arrijë.
Raporti i vlerësimit të brendshëm përmban vlerësimin e GVB për këto çështje:
A) PROGRAMI I STUDIMIT, MISIONI, ADMINISTRIMI;
B) POLITIKAT E FORMIMIT TË STUDENTËVE;
C) KËRKIMI SHKENCOR NË FUNKSION TË PROGRAMIT TË STUDIMIT.
RVB duhet të përbëhet nga 12 rubrika kryesore. Çdo rubrikë që analizohet, përbëhet nga tri pjesë:
 pjesa përshkrimore;
 pjesa e treguesve të matshëm (tabelat, bashkë me anekset);
 vlerësimi sipas standardeve.
Në pjesën përshkrimore, GVB, sipas termave të referencës përshkruan aspektin përkatës të
vlerësimit. Në pjesën e treguesve të matshëm, GVB jep të dhëna sasiore, tabela etj., të cilat
vërtetojnë përfundimet e pjesës përshkrimore. Ndërsa në pjesën e vlerësimit cilësor, sipas
standardeve, GVB përgjigjet konkretisht për çdo kriter dhe për çdo standard, nëse plotësohet apo jo.
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PROGRAMI/ET E STUDIMEVE, MISIONI, ADMINISTRIMI
Misioni/Objektivat e Institucionit të Arsimit të Lartë të një programi studimi

Pjesa përshkrimore;
Terma reference: Qëllimet dhe objektivat e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor;
strategjitë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata; ndjekja dhe përshtatja e objektivave
dhe e qëllimeve me kohën; të dhëna të përgjithshme për IAL (historiku, statusi,
numri i punonjësve në vite, numri i studentëve në vite, programet e studimit për të
gjitha ciklet e studimit, vendi i IAL në kuadrin kombëtar e ndërkombëtar).
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është i angazhuar
për nxitjen e mendimit kritik intelektual dhe synon një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e
kapaciteteve njerëzore në Shqipëri, rajon dhe më gjerë.
Misioni i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushën
e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, Gjuhës dhe Letërsisë Turke, Shkencave të Edukimit dhe fushave të
ngjashme me to, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale; si dhe mbështetja
e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve që ndikojnë në përmirësimin
e jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë.
Përçimi tek studentët i njohurive të nivelit universitar, të përditësuara këto në fushat e
sipërpërmendura, i pajisin ata me njohuri të cilat u japin mundësinë për të vazhduar studimet e
thelluara në disiplinat e shkencave të edukimit, brenda dhe jashtë vendit.
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është pjesë
përbërëse e Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit. Në përputhje me “Ligjin mbi Arsimin e Lartë në
Republikën e Shqipërisë”, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke vepron si njësi bazë
mësimore-kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene në disiplinën e gjuhës dhe letërsisë
turke.
Në këtë kuadër, departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies,
veprimtaritë kërkimore, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij,
për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit.
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke parashtron një arsim për të gjithë ata studentë që janë të
interesuar ta ndërtojnë karrierën e tyre profesionale si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat.
Programi Bachelor në gjuhë dhe letërsi turke u ofron studentëve një formim intelektual, si dhe t’i
ndihmojë të përfitojnë njohuri dhe aftësi të përgjithshme që të kontribuojnë në edukimin e gjuhës
dhe letërsisë turke.
Misioni
Misioni i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke në programin Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi
Turke është t'i përgatisë studentët me dituritë themelore nga teoria gjuhësore dhe metodologjike dhe
t'i aftësojë ata për zbatimin e teorisë në mësimin praktik; si edhe mbështetja e kërkimit shkencor me
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qëllim vënien në jetë të ideve dhe të projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe
mbarë shoqërisë.
Realizimi i misionit
Misioni i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke për programin Bachelor në Gjuhë dhe
Letërsi Turke është konceptuar në harmoni të plotë me misionin e përgjithshëm të Shkollës së Lartë
“Hëna e Plotë” (Bedër), me standardet ndërkombëtare, si edhe me veçantitë dhe risitë që synon të
sjellë ky institucion në vendin tonë dhe më gjerë.
Në funksion të realizimit të misionit dhe të rolit që institucionet e arsimit të lartë në tërësinë e tyre
duhet të luajnë në dobi të shoqërisë ku zhvillojnë aktivitetin e tyre, gjatë vitit akademik 2011-2012,
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke ka kryer aktivitete të shumëllojshme në fushën e
mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe kontributit për shoqërinë.
Departamenti ka zhvilluar aktivitetin e tij të mësimdhënies cilësore në ciklin e parë të studimeve në
programin Bachelor në gjuhë dhe letërsi turke. Ka organizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare
të Gjuhës Dhe Letërsisë “Aspektet e Përbashkëta në Kulturën Turke dhe Shqiptare”, ku referuan 29
studiues nga katër vende të ndryshme të botës.
Gjatë vitit akademik 2011-2012, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke u kushtoi një rëndësi të
veçantë aktiviteteve ekstrakurrikulare të studentëve, nëpërmjet aktivizimit të tyre në aktivitete
sociale, kulturore dhe sportive, nëpërmjet klubeve studentore, organizimit të praktikave të punës në
institucione publike dhe kompani private brenda dhe jashtë vendit, planifikimit të karrierës etj.
Objektivat dhe kompetencat profesionale të programit
Duke paraqitur para studentëve programe të kompletuara për të gjitha njohuritë e nevojshme për një
përgatitje sa më të plotë profesionale në fushën e gjuhës dhe letërsisë turke, departamenti qendron
fort në misionin e tij për të edukuar, për të zgjeruar njohuritë rreth fushës sipas etikës profesionale,
për të përgatitur me dituritë themelore nga teoria gjuhësore dhe metodologjike dhe t'i aftësojë ata
për zbatimin e teorisë në mësimin praktik.
Meqë programi është hartuar edhe për folës joamtarë të gjuhës Turke, përfshihet një komponent për
studim të gjuhës Turke me një theks të posaçëm mbi leximin dhe shkrimin akademik. Ekzistojnë
edhe komponentë për hulumtime (sasiore dhe cilësore) akademike, si dhe hulumtime bashkëkohore.
Zgjidhja e planit mësimor dhe lëndëve individuale e reflektojnë drejtpërsëdrejti natyrën e mësimit
dhe përvetësimit të një gjuhe të dytë në përputhje me nevojat dhe realitetin rajonal të mësimdhënies.

Përgjegjësia jonë profesionale është edukimi i studentëve dhe përgatitja e tyre si profesionistë, në
mënyrë që ata të njihen me letërsinë Turke dhe botërore, të kenë eksperiencë në mësimdhënien e
Turqishtes te të huajt, si dhe të jenë në gjendje të shtojnë shije dhe estetikë letrare në ambjentin që i
rrethon.
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Vlerësimi sipas standardeve
Standardet/kriteret
Vlerësimi i IAL sipas standardit/ kriterit1
I - OFRIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMEVE
Standardi I. 1 - Institucioni ofron programe studimesh në përputhje me misionin dhe qëllimin e
tij.
Kriteri 1: Programet hartohen në
përputhje me qëllimet dhe misionin e
institucionit.

Kriteri 1: SHLHPB, që në fillimet e saj ka përcaktuar programet e studimeve
prioritare që ofron dhe me të cilat ka vendosur të krijojë profilin e vet. Që në
kërkesën fillestare drejtuar institucioneve shtetërore për nisjen e aktivitetit,
SHLHPB ka propozuar edhe hapjen e programit Bachelor në Gjuhë dhe
Letërsi Turke, si domosdoshmëri për ndërtimin e profilit social dhe filologjik
të institucionit.

Kriteri 2: Programet kanë objektiva të
përcaktuara qartë për formimin e
studentëve (në atë program). Ata
përfshijnë dijet, aftësitë dhe kompetencat
profesionale që duhet të fitojnë studentët
në përfundim të programit të studimit dhe
që karakterizojnë profilin e programit.

Kriteri 2: Siç është specifikuar edhe në dosjen e paraqitur pranë MASH për
licensim të programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke, duke mbetur i
angazhuar në misionin institucional, programi ka si objektiv për të edukuar,
për të zgjeruar njohuritë e studentëve rreth fushës sipas etikës profesionale,
për t’i përgatitur ata me eksperiencë për mësimdhënie në gjuhës turke, si dhe
për tu dhënë studentëve një kulturë të gjërë mbi Letërsinë Turke dhe
Botërore.2

Kriteri 3: Programet hartohen në
përputhje me nevojat e tregut të punës.

Kriteri 3: Në përputhje me kërkesat ligjore dhe procedurat e nevojshme për
licensim, SHLHPB, me anë të ekspertëve ka bërë një studim të tregut të
punës. Në përfundim të studimit u vendos për programet që do të ofrohen.

Kriteri 4: Programet e studimeve
hartohen në përputhje me zhvillimin
ekonomik të vendit.

Kriteri 4: Si një departament i bazuar në preferenca profesionale, politikat e
zhvillimore të departamentit hartohen në përputhje me zhvillimin ekonomik
të vendit dhe nevojat e tregut të punës. Me realitetin e ri krijuar në Shqipëri,
gjuha turke ka fituar një rëndësi të veҫantë në komunikim; rrjedhimisht
njohja e kësaj gjuhe dhe kulture krijon mundësi më të mëdha për integrim në
tregun e punës.

Standardi I.2 - Programet e studimeve janë në përputhje me strategjinë për zhvillim të
institucionit.
Kriteri 1: Programet janë përshtatur me
strategjinë për zhvillim të institucionit.

Kriteri 1: Misioni i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke, përsa i
përket programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke është konceptuar në
harmoni të plotë me misionin e përgjithshëm të Shkollës së Lartë “Hëna e
Plotë” (Bedër), me standardet ndërkombëtare, si dhe me veçantitë dhe risitë
që synon të sjellë ky institucion në vendin tonë dhe më gjerë.

Kriteri 2: Programet e studimeve të ciklit
të parë synojnë pajisjen me njohuritë bazë,
mbi metoda e parime shkencore të
përgjithshme.

Kriteri 2: Bazuar në Kartën e Bolonjës që përcakton ndarjen e grupimit të
lëndëve në kurrikulën e programit Bachelor, programi i studimit të ciklit të
parë pajis studentët me njohuritë bazë, mbi metoda e parime shkencore të
përgjithshme.

Kriteri 3: Programet e studimeve të ciklit
të parë synojnë edhe formimin e shprehive
të veçanta në një llojshmëri të gjerë
profesionesh
e
specialitetesh
për
realizimin e misionit dhe qëllimit të
institucionit.

Kriteri 3: Bazuar në Kartën e Bolonjës që përcakton ndarjen e grupimit të
lëndëve në kurrikulën e programit Bachelor, programet e studimeve të ciklit
të parë i pajisin studentët edhe me një llojshmëri të gjërë profesionesh e
specialitetesh në realizimin e misionit dhe qëllimit të institucionit.

1

GVB duhet të shprehet me shkrim për të gjitha kriteret. Në fund të kritereve duhet të japë mendimin e tij
për përmbushjen e standardit në tërësi.

2

Kurrikula e programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke
Page 11 of 75

II - ORGANIZIMI, DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMEVE
Standardi II.1 - Programet e studimeve synojnë të plotësojnë nevojat e tregut të punës.
Kriteri 1: Programet synojnë të
plotësojnë nevojat e tregut të punës, në
përputhje me synimet strategjike të
zhvillimit ekonomik kombëtar.

Kriteri 1: Një ndër objektivat në planin strategjik është përditësimi i
programeve mësimore dhe kërkimi shkencor sipas nevojave të tregut.
SHLHPB ofron gjithashtu, lëndë të formimit të përgjithshëm me qëllim që
studenti të përshtatet me tregun e punës. Ky kriter parashikohet edhe në planin
strategjik të institucionit.

Kriteri 2: Për vlerësimin e nevojave të
tregut të punës, institucioni, kryen një
studim tregu, i cili përfshin:
a. mundësitë e punësimit të
studentëve në tregun vendas ose
atë
rajonal,
kombëtar
a
ndërkombëtar;
b. kërkesat e punëdhënësve;
c. një parashikim të përafërt për
numrin e pritshëm të studentëve
që mund të regjistrohen në këtë
program;
d. numrin e të regjistruarve në
programe të ngjashme në
institucionet simotra.

Kriteri 2: Rektorati ka analizuar monitorimin e bërë në mënyrë periodike nga
zyra e medias lidhur me zhvillimet ekonomike rajonale dhe ka bërë sugjerimet
dhe përshtatjet e nevojshme në planin strategjik, ku përfshihen:
a. mundësitë e punësimit të studentëve të diplomuar në tregun vendas
ose rajonal, kombëtar a ndërkombëtar;
b.

kërkesat e punëdhënësve në fushën e mësimdhënies

c.

numri i pritshëm i studentëve që mund të regjistrohen në programin e
hapur nga Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke;

d.

numri i studentëve të regjistruar në vitet pararaardhëse në universitet e
tjera që kanë këtë program.

Standardi II.2 - Programet e studimeve synojnë ruajtjen e vlerave kulturore kombëtare dhe të
interesave kombëtare.
Kriteri 1: Institucioni ofron programe
studimesh që nuk bien ndesh me interesat
kombëtare.

Kriteri 1: Programet e ofruara nga SHLHPB janë hartuar në përputhje me
politikat kombëtare të parashikuara në planin strategjik mbi arsimin e lartë të
Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës.

Kriteri 2: Programet synojnë të
ndihmojnë ruajtjen e vlerave kulturore
kombëtare.

Kriteri 2: Programet e studimeve, ofruar nga SHLHPB, vetëm që ndihmojnë
ruajtjen e vlerave kulturore kombëtare, por synojnë promovimin e kultures
dhe të traditës shqiptare te studentët e huaj që vıjnë nga 14 vende të
ndryshme të botës.

Konkluzione të GVB: Pas përfundimit të raportit të hartuar, grupi i vetëvlerësimit të brendshëm
(GVB) të departamentit diskutoi në mënyrë të hollësishme përputhshmërinë me kërkesat e përfshira në
kriteret e përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB konstaton se programi në fjalë i
përmbush kriteret e kërkuara.
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E IAL
Pjesa përshkrimore;
Terma reference: skema organizative (organigrama); organizimi hierarkik, çështje
të politikave në sferën e vendimmarrjes; përbërësit e njësisë dhe stafet e tyre;
kompetencat; baza e të dhënave të IAL; freskimi i vazhdueshëm i saj dhe
përgjegjësitë e mbajtjes dhe të dhënies së informacionit.
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Fakulteti
SHLHPB ka dy fakultete: Fakultetin e Shkencave Humane dhe Fakultetin e Filologjisë dhe të
Edukimit. Fakulteti është njësi kryesore e Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) që
bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimorekërkimore, të përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti ofron programe të studimeve të llojeve dhe
niveleve të ndryshme, në përfundim të të cilave përfitohet diplomë. Organet dhe autoritetet
drejtuese të Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit janë: dekani, kancelari, Këshilli i Fakultetit dhe
Këshilli i Administrimit të Fakultetit. Hapja, bashkimi ose mbyllja e fakulteteve në Shkollën e lartë
“ Hëna e plotë” (Bedër) bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë.
Dekani
Dr. Ahmet Ecirli: Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Dekani është drejtuesi kryesor i Fakultetit dhe emërohet me propozim të rektorit dhe me miratim të
Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Marrëdhëniet ndërmjet
personit juridik dhe dekanit përcaktohen në kontratën e punës.
Dekani i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, Dr.Ahmet Ecirli mban titullin ‘Dr’.
Dekani i Fakultetit ka këto kompetenca:
1. drejton dhe kontrollon të gjithë punën mësimore e shkencore të Fakultetit, siguron zbatimin
e planeve dhe programeve të mësimdhënies si dhe të kalendarit akademik të Fakultetit;
2. transmeton dhe zbaton politikën e zhvillimit në Fakultetin përkatës në përshtatshmëri me
atë të universirtetit;
3. në përfundim të çdo viti akademik ose kur i kërkohet, i paraqet Këshillit të Administrimit të
Shkolla e Lartë “Hëna e plotë” Raportin mbi Veprimtarinë e Fakultetit dhe Planin e
Aktiviteteve në Fakultet për vitin akademik pasardhës;
4. i paraqet Këshillit të Administrimit të Shkolla e Lartë “Hëna e plotë” kërkesa të arsyetuara
për burime financiare dhe personel;
5. organizon dhe drejton punën për hartimin e planeve dhe programeve mësimore të cikleve të
ndryshme të studimit të Fakultetit dhe ia paraqet Senatit për vlerësim;
6. organizon përzgjedhjen e studentëve që pranohen të rinj çdo vit akademik;
7. i propozon Keshillit te Administrimit te Fakultetit për përjashtimin nga institucioni të
studentëve;
8. i propozon Rektorit emërimin e stafit akademik të brendshëm e të jashtëm
9. i sugjeron Rektorit përgjegjësit e departamenteve ndërmjet stafit akademik të departamentit,
të cilët miratohen nga Këshilli i Lartë;
10. i propozon Rektorit dhe Këshillit të Lartë për të lidhur kontratë me personalitete akademike
mësimdhënëse të huaja dhe vendase për periudha të shkurtra kohe;
11. i propozon Senatit masa ndëshkimore ndaj personelit akademik dhe administrativ vartës në
rast shkelje të dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi;
12. miraton programet mësimore dhe planet kërkimore të secilit anëtar të personelit akademik të
Fakultetit;
13. miraton anëtarët e kryetarët e komisioneve të provimeve të pranimit, të provimeve të
formimit dhe të mbrojtjes së diplomave;
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14. miraton tezat e provimeve të pranimit, të provimeve të formimit dhe temat e projekt
diplomave;
15. i propozon Këshillit të Lartë, nëpërmjet Rektorit, dërgimin e studentëve jashtë shtetit për
kurse të plota ose të pjesshme në përputhje me strategjinë e arsimit të lartë dhe të Shkolla e
Lartë “Hëna e plotë” për realizimin e projekteve ndërkombëtare dhe marrëveshjeve
ndërinstitucionale.
Zëvendës Dekani
Zëvendës dekani është ndër autoritetet drejtuese të fakultetit. Zëvendës dekani duhet të ketë, të
paktën gradën shkencore “doktor”. Zëvendës dekani propozohet nga dekani dhe emërohet nga
rektori për një kohëzgjatje katërvjeçare.
Zëvendës dekani ka kompetencat e mëposhtme:
1. mbikqyr punën mësimore shkencore të fakultetit;
2. ndjek zbatimin e planeve dhe të programeve të studimeve të cikleve të ndryshme në fakultet;
3. mbikqyr planin kalendarik të procesit mësimor;
4. mbikqyr hartimin dhe zbatimin e orarit te mësimeve dhe te provimeve
Këshilli i Fakultetit
Këshilli i Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton në bazë të
propozimeve të departamenteve, veprimtarinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të fakultetit.
Keshilli i Fakultetit përbëhet nga Dekani, i cili e kryeson, Përgjegjësit e Departamenteve dhe nga
nje anëtar i stafit akademik per çdo departament të zgjedhur nga Këshillat e Departamenteve
përkatëse.
Këshilli i Fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në mbarim të semestrit me
thirrjen e Dekanit.
Ai mund të mblidhet edhe në seanca të jashtëzakonshme me thirrjen e Dekanit.
Kohëzgjatja e Keshillit të Fakultetit është kater vjet.
Kancelari i Fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e Këshillit të Fakultetit.
Anëtarët e Këshillit të Fakultetit

Dr. Ahmet Ecirli
Dr. Hasan Ugur
Dr. Adem Balaban
Fakulteti i Filologjisë dhe
Dr. Bunyamin Caglayan
Edukimit
Doktorant Rudina Guleker
Doktorant Ana Uka
MA Arti Omeri (Raportues)
Tabela 1 Anëtarët e Këshillit të Fakultetit
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Këshilli i Fakultetit ka këto kompetenca:
1. vendos në lidhje me veprimtaritë e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe të publikimeve të
Fakultetit, si dhe përcakton parimet, planet, programet, tekstet në përdorim të studentëve dhe
kalendarin akademik në lidhje me këto veprimtari;
2. i propozon Rektorit programe të reja studimi ose të kërkimit shkencor;
3. i propozon Rektorit hapjen, ndryshimin ose mbylljen e departamenteve ose të njësive të
tjera;
4. i propozon Senatit planin e zhvillimit të fakultetit dhe mbikëqyr realizimin e tij;
5. shqyrton dhe miraton raportin vjetor të Dekanit për veprimtarinë mësimore dhe kërkimin
shkencor;
6. jep propozime në lidhje me procesin mësimor dhe provimet, të cilat ia paraqet për miratim
Senatit;
7. rishikon periodikisht rregulloret e programeve të studimeve dhe i paraqet ato në Senat për
miratim;
8. kryen detyrat e tjera të caktuara në ligj dhe rregullore.
Këshilli i Administrimit të Fakultetit
Këshilli i Administrimit të fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton
në bazë të propozimeve të departamenteve, përdorimin e burimeve njerëzore dhe materiale në
dispozicion të fakultetit.
Këshilli i Administrimit të Fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson dhe nga përgjegjësit e
departamenteve përkatës.
Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e Këshillit të Administrimit të Fakultetit.
Këshilli Administrimit të Fakultetit

Dr.Ahmet Ecirli
Fakulteti i Filologjisë dhe Dr. Hasan Ugur
Edukimit
Dr. Adem Balaban
MA Arti Omeri (Raportues)
Tabela 2 Këshilli Administrimit të Fakultetit

Këshilli i Administrimit të Fakultetit ka këto kompetenca:
1. ndihmon dekanin për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Fakultetit;
2. siguron zbatimin e planeve dhe të programeve të mësimdhënies, si edhe të kalendarit
akademik të fakultetit;
3. merr vendime në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me administrimin e fakultetit;
4. i propozon Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë pranimet, transferimin dhe
largimin e studentëve si edhe bën propozime të tjera në lidhje me organizimin e procesit
mësimor dhe të provimeve;
5. kryen detyra të tjera të caktuara në rregullore.
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Procesi i vendimmarrjes dhe shpërndarja e vendimeve të Këshillave të Fakulteteve dhe të
Këshillave Administrative të Fakulteteve.
Bazuar në orarin e hartuar në fillim të çdo viti akademik, kancelari i fakultetit informon të gjithë
anëtarët e Këshillit dhe të Këshillit Administrativ të fakultetit përkatës mbi kohën dhe vendin ku do
të mbahen mbledhjet si dhe për rendin e ditës së tyre. Kancelari i fakultetit harton, gjithashtu,
vendimet e marra gjatë takimeve dhe siguron nënshkrimin e procesverbaleve nga anëtarët përkatës.
Pas përfundimit të kësaj faze, kancelari i fakultetit shpërndan vendimet për njësitë përgjegjëse për
ndjekjen e çështjeve që përfshihen në vendime ose thjesht, për informacion.
Departamenti
Departamenti është njësia bazë mësimore–kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe
grupon disiplinat mësimore përkatëse. Objekti i mësimdhënies dhe i kërkimit shkencor të
departamentit përfshin disa disiplina të një shkence. Hapja, bashkimi ose mbyllja e departamenteve
në Shkollën e Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të
Këshillit të Lartë.
Organizimi i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
është si më poshtë:
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Tuke;
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze;
Departamenti i Shkencave të Edukimit;
Në Këshillin e Departamentit përfshihet i gjithë stafi akademik i brendshëm, sipas disiplinave
përkatëse.
Këshilli i Departamentit ka këto kompetenca:
1. nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies, veprimtaritë
kërkimore ose artistike, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të
drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare, në dispozicion të
departamentit;
2. shqyrton planet mësimore dhe i propozon Këshillit të Fakultetit ndryshimet përkatëse;
3. shqyrton programet mësimore, bën ndryshimet e nevojshme dhe i propozon Këshillit të
Fakultetit ndryshimet përkatëse;
4. i propozon Këshillit të Fakultetit tekstet mësimore në përdorim të studentëve;
5. realizon programin mësimor sipas planit të miratuar dhe kontrollon cilësinë e
mësimdhënies;
6. përcakton tematikën e punës shkencore dhe kontrollon realizimin e saj;
7. realizon kualifikimin shkencor pasuniversitar afatshkurtër dhe afatgjatë;
8. organizohet në grupe mësimore dhe kërkimore me karakter të përkohshëm.
Përgjegjësi i departamentit

Përgjegjësi i departamentit është autoriteti më i lartë drejtues për njësinë bazë mësimore
kërkimore. Përgjegjësi i departamentit zgjidhet nga dekani ndërmjet anëtarëve të stafit të
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brendshëm akademik të departamentit, miratohet nga rektori dhe emërohet me vendim të
Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje.
Përgjegjësi i departamentit përgjigjet për aktivitetin mësimor dhe kërkimor në çdo nivel,
si edhe për kryerjen e rregullt dhe të frytshme të çdo veprimtarie. Në rastet kur
përgjegjësi i departamentit është në pamundësi të përkohshme për të kryer detyrën e tij,
ai ia kalon kompetencat një anëtari të stafit akademik.
Përgjegjësi i departamenteve përkatëse në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) janë
si më poshtë:
Përgjegjësit e departmentëve

Departamenti
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Departamenti i Shkencave të Edukimit

Përgjegjësat e departamenteve
Dr. Adem Balaban
Dr. Hasan Uğur
Dr. Ahmet Ecirli

Tabela 3 Përgjegjësit e departmentëve
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STRUKTURA AKADEMIKE E IAL
Pjesa përshkrimore;
Terma reference: Strukturat akademike të njësisë kryesore, ndarja në njësitë bazë;
të dhëna për ndarjen e personelit në këto njësi bazë; personel akademik efektiv
(PAE) dhe personel akademik me kontratë (PAK); bashkë rendimi i mësimdhënies
me njësi të tjera.
Organizimi akademik i fakultetit
Shkolla e lartë “Hëna e plotë” (Bedër) përbëhet nga dy fakultete të cilët operëojnë si njësi kryesore.
Respektivisht, Fakulteti i Shkencave humane dhe Fakulteti i Filologjisë dhe edukimit.
Duke u bazuar në ligjin “Mbi Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” Nr. 9741, datë
21.05.2007, i ndryshuar me ligjin nr. 10307, datë 22.07.2010 “Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në
Ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në licencën e
dhënë me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 286, datë 6.4.2011, “Për licencimin e Institucionit
Privat të Arsimit të Lartë “Shkolla e Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) secili nga fakultetet përbëhet nga
tre departamente.
Konkretisht, Fakulteti i shkencave humane
1. Departamenti i drejtësisë
2. Departamenti i shkencave të komunikimit
3. Departamenti i shkencave islame
Fakulteti i filologjisë dhe edukimit
1. Departamenti i gjuhës dhe letërsisë turke
2. Departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze
3. Departamenti i shkencave të edukimit
Dekani është drejtuesi kryesor i fakultetit dhe emërohet me propozim të rektorit dhe me miratim të
Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Marrëdhëniet ndërmjet
personit juridik dhe dekanit përcaktohen në kontratën e punës.
Në lidhje me çështjet akademike, Këshilli i Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që
programon e përcakton në bazë të propozimeve të departamenteve, veprimtarinë e mësimdhënies
dhe atë të kërkimit shkencor të fakultetit.
Këshilli i Fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, përgjegjësit e departamenteve dhe nga një
anëtar i stafit akademik për çdo departament të zgjedhur nga këshillat e departamenteve përkatëse.
Këshilli i Fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në mbarim të semestrit me
thirrjen e dekanit.
Ai mund të mblidhet edhe në seanca të jashtëzakonshme me thirrjen e dekanit.
Kohëzgjatja e Këshillit të Fakultetit është katër vite.
Këshilli i Fakultetit ka këto kompetenca:
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1. vendos në lidhje me veprimtaritë e mësimdhënies, të kërkimit shkencor dhe të publikimeve
të Fakultetit, si edhe përcakton parimet, planet, programet, tekstet në përdorim të studentëve
si dhe kalendarin akademik në lidhje me këto veprimtari;
2. i propozon rektorit programe të reja studimi ose të kërkimit shkencor;
3. i propozon rektorit hapjen, ndryshimin ose mbylljen e departamenteve ose të njësive të tjera;
4. i propozon Senatit planin e zhvillimit të fakultetit dhe mbikëqyr realizimin e tij;
5. shqyrton dhe miraton raportin vjetor të dekanit për veprimtarinë mësimore dhe për kërkimin
shkencor;
6. jep propozime në lidhje me procesin mësimor dhe provimet, të cilat ia paraqet për miratim
Senatit;
7. zgjedh anëtarë në Këshillin e administrimit të Fakultetit për një periudhë katërvjeçare;
8. rishikon periodikisht rregulloret e programeve të studimeve dhe i paraqet ato në Senat për
miratim;
9. kryen detyrat e tjera të caktuara në ligj dhe rregullore.
Bazuar në hierarkinë institucionale dhe në parimet e lirisë akademike, rendi i ditës i Këshillit të
fakultetit përgatitet në bazë të vendimeve të ardhura nfa Këshillat e departamenteve, për t’iu
dërguar më pas për miratim Senatit akademik.
Në Këshillin e departamentit përfshihet i gjithë stafi akademik i brendshëm, sipas disiplinave
përkatëse.
Këshilli i departamentit ka këto kompetenca:
1. nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies, veprimtaritë
kërkimore ose artistike, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të
drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare, në dispozicion të
departamentit;
2. shqyrton planet mësimore dhe i propozon Këshillit të Fakultetit ndryshimet përkatëse;
3. shqyrton programet mësimore, bën ndryshimet e nevojshme dhe i propozon Këshillit të
Fakultetit ndryshimet përkatëse;
4. i propozon Këshillit të Fakultetit tekstet mësimore në përdorim të studentëve;
5. realizon programin mësimor sipas planit të miratuar dhe kontrollon cilësinë e
mësimdhënies;
6. përcakton tematikën e punës shkencore-kërkimore dhe kontrollon realizimin e saj;
7. realizon kualifikimin shkencor pasuniversitar afatshkurtër dhe afatgjatë;
8. organizohet në grupe mësimore dhe kërkimore me karakter të përkohshëm.
Duke u bazuar në kartën e Bolonjës dhe sipas procedurave të lartpërmendura, në fillim të çdo
semestri akademik, mundësohet koordinimi dhe bashkërendimi i lëndëve të përbashkëta midis
programeve të ofruara.
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Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit u ofron studentëve një arsim të lartë profesional. Pjesë e
rëndësishme e programit të ofruar nga departamentet e këtij fakulteti është përgatitja e kuadrove të
kualifikuar në fushën e edukimit, ku një rëndësi e veçantë i kushtohet anës pedagogjike.
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit ofron studime të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë.
Nëpërmjet koordinimit të kurrikulave bashkëkohore, sipas standardeve ndërkombëtare, Fakulteti i
Filologjisë dhe Edukimit, përveç programeve të mësipërme në një departament të vetëm, për
studentët e suksesshëm që përmbushin kritere të caktuara, ofron gjithashtu edhe mundësinë e
programeve të dyfishta.
Në përfundim të studimeve të ciklit të parë Bachelor, studentët pajisen me Diplomë Bachelor sipas
departamentit ku ata diplomohen. Ndërsa ata që përfundojnë programet e ciklit të dytë, pajisen me
Diplomë Master Profesional dhe Master i Shkencave, sipas departamentit ku ata diplomohen.
Misioni
Misioni i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushën
e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, Gjuhës dhe Letërsisë Turke, Shkencave të Edukimit dhe fushave të
ngjashme me to, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale; si dhe mbështetja
e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve që ndikojnë në përmirësimin
e jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë.
Vizioni
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit do të sjellë risi në mënyrën se si aftësimi dhe përgatitja e
studentëve realizohen nëpërmjet një gërshetimi të mirë organizuar të aspektit teorik me praktikën në
kushte dhe mundësi fizike bashkëkohore.
Departamentet:
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke;
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Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze;
Departamenti i Shkencave të Edukimit;
Personeli akademik
Gjatë vitit akademik 2011-2012 në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë (Bedër)” janë angazhuar 46
pedagogë (efektivë dhe të ftuar) për 187 studentë. Raporti studentë-pedagogë është 4.1, çka ka
mundësuar punën intensive me studentët, për të mbështetur e monitoruar nga afër rritjen e tyre
cilësore e profesionale vit pas viti. Në Vitin Akademik 2012-2013 janë gjithsej 488 studentë dhe
janë angazhuar 97 pedagogë. Raporti studentë-pedagogë është 5.03.
Politika e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë (Bedër)” është të tërheqë staf të kualifikuar, kryesisht me
grada shkencore e tituj shkencorë dhe standard i përcaktuar në Strategjinë e Zhvillimit të
institucionit. Për të plotësuar nevojat për staf akademik me tituj shkencorë e grada shkencore, është
kombinuar punësimi i profesionistëve vendas me të huaj me përvojë në fushën akademike.
Për vitin akademik 2011-2012, në Fakultetin e Shkencave Humane, raporti studentë/pedagogë është
131 studentë/32 pedagogë, pra 4.1, ndërsa në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, ky raport është
56 studentë/14 pedagogë, pra 4.0.
Për gjithë Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”, raporti në fjalë gjatë semestrit të parë 20112012 është 187 studentë/46 pedagogë, pra 4.1.
Për vitin akademik 2012-2013, në Fakultetin e Shkencave Humane, raporti studentë/pedagogë është
236 studentë/53 pedagogë, pra 4.45, ndërsa në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, ky raport
është 252 studentë/44 pedagogë, pra 5.7. Për gjithë Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”,
raporti studentë-pedagogë është 5.03.
Procedura e aplikimit dhe e marrjes në punë të stafit akademik me kohë të plotë
Hapi 1:
 Kërkesa për personel nga departamenti te fakulteti dhe në rektorat.
 Përgatitja e shpalljes dhe lajmërimi në ëeb/ zyra e punës nga ana e zyrës së burimeve
njerëzore
Hapi 2:
Kandidati dorëzon në zyrën e burimeve njerëzore dokumentet e mëposhtme:
 Diplomat
 CV
 Certifikata dhe kualifikimet
 Artikujt e plotë të botuar, punime shkencore etj.
Hapi 3:
 Zyra e burimeve njerëzore përcjell dokumentet e dorëzuara fakultetit të interesuar.
 Aplikimet i paraqiten një komisioni të përbërë nga 3 anëtarë, të zgjedhur nga Këshilli i
Administrimit të fakultetit të interesuar.
 Komisioni analizon përshtatshmërinë e aplikimit me vendin e lirë të punës.
 Komisioni i dorëzon Këshillit të Administrimit të fakultetit raportin e vlerësimit për
aplikantin.
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Hapi 4:
 Këshilli i Administrimit të fakultetit vendos dhe i kalon propozimin me shkrim Këshillit të
Administrimit të institucionit.
 Miratimi final bëhet nga Këshilli i Administrimit të institucionit.
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Tregues të matshëm
 Struktura didaktike për çdo departament dhe program studimi.
 Numri i personelit akademik për çdo njësi bazë: personel akademik efektiv (PAE) dhe
personel akademik me kontratë (PAK), titujt/gradat,

IAL
Fakulteti i
Filologjisë
dhe
Edukimit

Departamenti i Gjuhës dhe Letësisë Turke
Numri i PAE
Numri i PAK
G Tituj/
G Tituj/
j Grada
j Grada
1 Profesorë
Profesorë

1
2
2
1

Gjithsej

7

Profesorë të
As.
Doktorë
Pedagogë
(Doktorant)
Pedagogë me
Ma
Asistentë me
Ma
Asistentë pa
Ma
Personeli
Administrativ

Numri i PA
Gj Tituj/
Grada
Profesorë

Në Total
Gj Tituj/
Grada
1
Profesorë

1

Profesorë të As.

Profesorë të As.

2

Profesorë të As.

1

Doktorë
Pedagogë
(Doktorant)
Pedagogë me Ma

Doktorë
Pedagogë
(Doktorant)
Pedagogë
me
Ma
Asistentë
me
Ma
Asistentë
pa
Ma
Personeli
Administrativ

3
2

Doktorë
Pedagogë
(Doktorant)
Pedagogë me Ma

1

Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personeli
Administrativ
3

1
1

2

Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
1

Personeli
Administrativ

11

Tabela 4 Numri i personelit akademik për çdo njësi bazë


Dokumentacioni përkatës
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PERSONELI AKADEMIK DHE MBËSHTETËS
Pjesa përshkrimore
Terma reference: Të dhëna për kualifikimin e personelit akademik, raporti
PAE/PAK, raportet: personel akademik/personel administrativ/student; nevojat për
personel akademik/ administrativ; shpërndarja e ngarkesës për personelin akademik;
marrëdhëniet me strukturat e tjera jashtë kohës së punësimit; kriteret e marrjes në
punë të personelit akademik; kontratat e punës dhe marrëdhëniet e tjera të punës;
mbledhja dhe përdorimi i informacionit për personelin. etj.
Politika e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë (Bedër)” është të tërheqë staf të kualifikuar, kryesisht me
grada shkencore e tituj shkencorë dhe standard i përcaktuar në Strategjinë e Zhvillimit të
institucionit. Për të plotësuar nevojat për staf akademik me tituj shkencorë e grada shkencore, është
kombinuar punësimi i profesionistëve vendas me të huaj me përvojë në fushën akademike.
Gjatë vitit akademik 2011-2012 në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë (Bedër)” janë angazhuar 46
pedagogë (efektivë dhe të ftuar) për 187 studentë. Raporti studentë-pedagogë është 4.1, çka ka
mundësuar punën intensive me studentët, për të mbështetur e monitoruar nga afër rritjen e tyre
cilësore e profesionale vit pas viti. Në Vitin Akademik 2012-2013 janë gjithsej 488 studentë dhe
janë angazhuar 97 pedagogë. Raporti studentë-pedagogë është 5.03.
Për vitin akademik 2011-2012, në Fakultetin e Shkencave Humane, raporti studentë/pedagogë është
131 studentë/32 pedagogë, pra 4.1, ndërsa në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit , ky raport është
56 studentë/14 pedagogë, pra 4.0.
Për gjithë Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”, raporti në fjalë gjatë semestrit të vjeshtës
2011-2012 është 187 studentë/46 pedagogë, pra 4.1.
Për vitin akademik 2012-2013, në Fakultetin e Shkencave Humane, raporti studentë/pedagogë është
236 studentë/53 pedagogë, pra 4.45, ndërsa në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit , ky raport
është 252 studentë/44 pedagogë, pra 5.7. Për gjithë Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”,
raporti studentë-pedagogë është 5.03.
Tregues të matshëm
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke
Personeli
Akademik Detyra në Dep.
Efektiv
(Emër/mbiemër)

Titulli
/Grada

Personeli Akademik
me Kontratë
(emër/ mbiemër)

Titulli
/Grada

Adriatik Derjaj

Dr.

Genciana Abazi
Egro
Omer Yurekten

Prof. As.
Dr.
MA

1

Adem Balaban

Përgj.Departamenti

Dr.

1

2

Bünyamin Çağlayan

Lektor

Dr.

2

3
4
5
6
7

Sadullah Yılmaz
Gulay Yurt
Huseyin Yilmaz
Sezayi Coskun
Coskun
Vedat

Lektor
Lektor
Lektor
Lektor
Lektor

Doktorant
Doktorant
MA
Prof. As. Dr.
Prof.Dr

3
4
5

Institucioni
ku
punon me kohë të
plotë
Universiteti
I
Tiranes
Institucioni
I
Albanologjisë

6
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Uygur

Tabela 5 Cilësia e personelit drejtues, mësimdhënës dhe administrativ për çdo njësi
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë
Turke
PAE
PAK
Raporti
PAE/PAK
1
1/0
1
1
1/1
2
1
2/1
3
1
3/1

Titulli
Profesorë
Profesorë të asociuar
Doktorë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personeli administrativ

Tabela 6 Të dhënat sipas kualifikimit dhe Raportet midis tyre
Titulli

Dep 1
PAE
femra

Profesorë
Profesorë të asociuar
Doktorë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personeli Administrativ

PAE
Meshkuj
1
1
2
2

1

Raporti
M/F
1/0
1/0
2/0
1/2

Tabela 7 Të dhënat sipas gjinisë
Numri i personelit akademik efektiv dhe administrativ me moshë:
Personeli sipas titujve /gradave

(25-35)

Profesorë
Profesorë të asociuar
Doktorë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personeli Administrativ

(36-45)

(46-55)

(56-65)

(66-68)

1
1
1

1
3

Tabela 8 Të dhëna sipas moshës 1

Personeli sipas
titujve
/gradave
Profesorë
Profesorë të asociuar
Doktorë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma

Numri i personelit akademik me kontratë me moshë:
(25-35)
(36-45)
(46-55)
(56-65)

(66-68)

1
1
1

Tabela 9 Të dhëna sipas moshës 2


Kontratat e punës, njohja me detyrat dhe të drejtat
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Vlerësimi sipas standardeve
Standardet/kriteret

Përmbushja e standardit/ kriterit

III - PERSONELI I INSTITUCIONIT
Standardi III. 1 - Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente të punësimit
dhe vlerësimit të personelit.
Kriteri 1: Institucioni ndjek procedura
ligjore dhe transparente të punësimit të
personelit në përputhje me statutin dhe
rregulloren.

Kriteri 1:Procedurat ligjore për rekrutimin e personelit janë
thelbësore për institucionin tonë dhe kjo vihet re edhe në
strukturën ligjore të këtij institucioni. Miratimi i rregullores së
punësimit bazuar në statutin e këtij institucioni e tregon më se
qarti plotësimin e këtij kriteri

Kriteri 2: Personeli akademik i punësuar
me kohë të plotë zë së paku 70% të
personelit akademik të angazhuar për
realizimin e programeve të studimeve të
ciklit të parë.

Kriteri 2: SHLHPB i kushton një rëndësi të veçantë
përzgjedhjes së stafit akademik, duke synuar përputhjen e
interesave të tyre me programet që ofrohen. Duke plotësuar të
gjitha standardet e parashikuara në legjislacionin shqiptar në
lidhje me numrin e stafit akademik për çdo departament,
SHLHPB ka punësuar gjithashtu edhe staf me kohë të pjesshme
i cili angazhohet në disa fusha të cilat synohen që në vitet në
vijim të mbulohen nga stafi me kohë të plotë. Në këtë drejtim,
krahasuar me vitin e parë akademik 2011-2012, në vitin
akademik 2012-2013 përqindja e programit të mbuluar nga stafi
me kohë të plotë është rritur në mënyrë të ndjeshme.

Kriteri 3: Institucioni ndjek procedura
ligjore dhe transparente të vlerësimit të
personelit.

Kriteri 3:Bazuar në rregulloren e Punësimit dhe vlerësimit të
personelit akademik të miratuar nga senati institucioni ynë e
plotëson këtë kriter dhe procedurë bazuar ne kriteret ligjore dhe
transparente të institucionit. Një kriter për ta vërtetuar këtë
transparencë është dhe kryerja e anketave për vlerësimin e stafit
akademik nga ana e studentëve si edhe bërja publike e pikëve të
vlerësimit të personelit për çdo publikim, botim etj...

Kriteri 4: Institucioni mban një bazë të
dhënash të raporteve të marrjes në punë
të personelit, të njoftimeve për punë etj.

Kriteri 4:Institucioni mban një bazë të dhënash të marrjes në
punë duke krijuar edhe dosjet e stafit të punësuar dhe atij të
larguar, si edhe të gjitha njoftimet e publikuara për marrjen në
punë.

Standardi III.2 - Institucioni ka një bazë të dhënash për personelin e tij.
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Kriteri 1: Institucioni ka një bazë të
dhënash të hollësishme për anëtarët e
personelit akademik të përfshirë në
program dhe të personit përgjegjës për
organizimin e programit të studimit.

Kriteri 1:Institucioni ka një bazë të dhënash të hollësishme në
lidhje me anëtarët e personelit duke mbajtur një data bazë në
formë të printuar dhe atë elektronike. Duke krijuar kështu edhe
arkivin e personelit si atij me kohë të pjesshme dhe atij me kohë
të plotë .

Kriteri 2: Institucioni disponon listën e
plotë të personelit akademik për secilin
semestër, të personelit ndihmës mësimorshkencor dhe atij administrativ.

Kriteri 2:Institucioni disponon të gjithë listën e personelit qoftë
ai akademik ose administrativ qoftë për atë me kohë të
pjesshme ose të plotë. Dhe kjo realizohet me anë të dy
mënyrave asaj të printuar dhe asaj dixhitale.

Kriteri 3: Institucioni publikon kriteret
dhe procedurat e rekrutimit të personelit
akademik.

Kriteri 3:Poçedurat dhe kriteret e rekrutimit të personelit
akademik publikohen si në faqen zyrtare të institucionit tonë
ashtu edhe në zyrën Rajonale të punësimit këto kritere dhe
procedura bëhen publike edhe në gjuhën angleze për të qenë të
barabartë edhe për personat e huaj që dëshirojnë të bëhen pjesë
e institucionit tonë..

Kriteri 4: Institucioni angazhon si
titullarë të lëndëve/moduleve për
programet e studimeve të ciklit të parë
personel akademik që ka, së paku gradën
shkencore “Doktor„ ose titullin akademik
“Doçent”.

Kriteri 4:Institucioni për të plotësuar këtë kriter ka ndjekur një
politikë të rekrutimit edhe të stafit me kohë të pjesshëm në
mënyrë që të ketë një personel me grada të tilla në një përqindje
të kënaqme.

Standardi III.3 - Institucioni angazhon personel ndihmës mësimor shkencor dhe
administrativ për përmbushjen e misionit të tij.
Kriteri 1: Institucioni dëshmon një
angazhim optimal të personelit ndihmës
mësimor-shkencor për realizimin e orëve
laboratorike dhe për mirëmbatjen e
laboratorëve e mjediseve shkollore.

Kriteri 1: Institucioni dëshmon një angazhim optimal të
personelit ndihmës mësimor-shkencor për realizimin e orëve
laboratorike.

Kriteri 2: Institucioni dëshmon të një
angazhim optimal të burimeve njerëzore
për përmbushjen e objektivave të
programeve të studimeve të ciklit të parë.

Kriteri 2:Angazhimi i Zyrës së burimeve Njerëzore dhe
çeshtjeve Juridike është nje angazhim optimal në mënyrë që të
pasqyrojë të gjitha domosdoshmëritë për përmbushjen e
objektivave të programeve të ciklit të parë.

Kriteri 3: Institucioni vë në dispozicion
personel të mjaftueshëm për instruktimin,
udhëheqjen
dhe
mbikëqyrjen
e
studentëve në praktikën profesionale (së
paku, 1 tutor/instruktor për 12 studentë).

Kriteri 3:Institucioni në bazë të formimit të studentëve ka edhe
praktikën profesionale, udhëheqjen dhe instruktimin e cila
realizohet duke filluar nga viti i parë e në vazhdim të
studimeve. Kjo tregohet qartë edhe nga miratimi në çdo fill viti
akademik i këshilltarëve të studentëve ku çdo tutor nuk ka më
shumë se 10 studentë.

Standardi III.4 - Institucioni angazhohet për kualifikimin e vazhdueshëm dhe të
mëtejshëm të personelit të tij.
Kriteri 1: Institucioni organizon
programe specifike për kualifikimin e
mëtejshëm profesional të personelit
akademik e të personelit mësimorshkencor.

Kriteri 1:Institucioni organizon në mënyrë periodike programe
specifike për kualifikimin e mëtejshëm profesional të personelit
akademik.

Kriteri 2: Institucioni disponon një bazë
të dhënash të programeve të studimeve të

Kriteri 2:Institucioni ka në dispozicion një bazë të dhënash për
të gjitha programet e ofruara duke i mbajtur ato në dy forma si
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ofruara.

atë të printuar ashtu edhe në formë dixhitale.

Konkluzione të GVB: Pas përfundimit të raportit të hartuar, grupi i vetëvlerësimit të
brendshëm (GVB) të departamentit diskutoi në mënyrë të hollësishme përputhshmërinë
me kërkesat e përfshira në kriteret e përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB
konstaton se programi në fjalë i përmbush kriteret e kërkuara.
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INFRASTRUKTURA NË FUNKSION TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT,
LOGJISTIKA DHE SHËRBIME TË TJERA NDAJ KOMUNITETIT
Pjesa përshkrimore
Terma reference: mjediset, infrastruktura, teknologjitë e informacionit, biblioteka,
shërbime të tjera për studentët, residencat.
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është vendosur në Tiranë dhe ka një sipërfaqe prej 3945 m2,
të shpërndara në 9 kate, nga të cilët, një nëntokësor. Qëllimi i përdorimit dhe zonat e mbyllura të
përdorura në vitin akademik 2011-2012 janë dhënë në tabelën 7. Ndërkohë, SHLHPB zotëron edhe
një sipërfaqe, ku brenda vitit akademik 2012-2013 do të nisë ndërtimi i kampusit universitar.
Kampusi universitar do të ndërtohet mbi një sipërfaqe të hapur rreth 7000 metra katrorë dhe 13.147
metra katrorë hapësirë të mbyllur. Sipërfaqja për aktivitete sociale parashikohet të jetë 3861 metër
katrorë, sipërfaqja e klasave dhe auditoreve do të jetë 3258 metër katrorë, dhomat teknike dhe
tualetet 530 metër katrorë, zyrat e personelit dhe sallat e mbledhjeve 4080 metër katrorë. Në lidhje
me kostot e realizimit të projektit, ajo e parashikuar për ndërtim mendohet të jetë 5.521.740 euro
dhe ajo e mobilimit 591.615 euro. Gjithsej kostoja e parashikuar është 6.113.355 euro.
Numri i klasave, sipërfaqja e përgjithshme (m2) dhe kapaciteti
Gjatë vitit akademik 2011-2012 dhe 2012-2013, në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) janë
përdorur gjashtë klasa. Përveç klasave, tre auditorët janë duke u përdorur vazhdimisht për
zhvillimin e procesit arsimor. Klasat janë të kondicionuara. Klasat, janë të pajisura me projektor,
dërrasë interaktive dhe kompjuter. Ndërkohë, SHLHPB zotëron edhe një sipërfaqe, ku brenda vitit
akademik 2012-2013 do të nisë ndërtimi i kampusit universitar. Plani i kampusit mund të gjendet
bashkangjitur me këtë raport.
Klasat e përdorura gjatë vitit akademik 2011 – 2012 / 2012-2013
Emri i klasës
302
303
402
403
502
503
601
602
603
604

Hapësira e brendshme (m2)
40
40
40
40
40
40
24
40
40
20

Kapaciteti
26
26
26
26
26
26
18
28
24
12

Tabela 10 Klasat e përdorura gjatë vitit akademik 2011 – 2012 / 2012-2013
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Numri i auditoreve, sipërfaqja e përgjithshme (m2) dhe kapaciteti
Gjatë vitit akademik 2011-2012 dhe 2012-2013, në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) janë
duke u përdorur tre auditorë. Auditorët janë të kondicionuar. Auditorët janë të pajisur me projektor
dhe kompjuter.
Auditorët e përdorur gjatë vitit akademik 2011 – 2012 / 2012-2013

Emri i auditorëve
301
401
501

Hapësira e brendshme (m2)
90
90
90

Kapaciteti
56
56
56

Tabela 11 Auditorët e përdorur gjatë vitit akademik 2011 – 2012 / 2012-2013

Salla 402 shërben si laborator kompjuterik dhe në të janë vendosur 24 kompjutera.
Numri i sallave të konferencave dhe kapaciteti
Salla e konferencave (H1), ka një sipërfaqe prej 200 m2 dhe një kapacitet për e 190 veta. Salla e
konferencave është përdorur më shumë për veprimtari sociale dhe kulturore.
Biblioteka
Biblioteka funksionon si pjesë përbërëse e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Qëllimi i
themelimit te biblotekës është për të mbështetur aktivitetet arsimore dhe kërkimore të stafit
akademik dhe te studentëve.
Shërbimi bibliotekar kryhet prej punonjësve të caktuar posaçërisht nga institucioni dhe ofrohet për
stafin akademik dhe studentët.
Biblioteka është në hyrje të Shkollës në katin e parë dhe ka një siperfaqe prej 200 metra katror.
Biblioteka ka sallë leximi, me një kapacitet prej 56 vendesh. Salla e leximit është projektuar me
qëllim që studentët të kenë mundesi për të studiuar dhe për të bërë kërkime.
Biblioteka ka një fond prej rreth 35 000 libra.Librat janë të inventarizuar dhe të ndarë sipas fushave
dhe tematikës. Një vend të konsiderueshëm zë fondi i librave të teologjisë, të degës së turqishtes, të
anglishtes dhe të drejtësisë . Librat janë në gjuhë të ndryshme- shqip, anglisht, turqisht, arabisht etj.
Koleksioni i bibliotekës është pasuruar nga blerjet dhe donacionet nga persona te ndryshëm fizikë
dhe juridikë. Librat e blerë janë zgjedhur në përputhje me nevojat e kërkesat e studentëve dhe të
stafit akademik-administrativ.
Shërbime të tjera për studentët
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Në Shkollën e Lartë “ Hëna e Plotë” (Bedër), një nga laboratorët kompjuterikë dhe një nga klasat
janë caktuar për punën e studentëve gjatë kohës së tyre të lirë. Në të njëjtën kohë, studentët mund të
studiojnë në sallën e leximit të bibliotekës së Shkollës.
Një printer dhe një qendër fotokopjeje janë vendosur në katin e parë të Shkollës për studentët. Për
printimin dhe fotokopjimin ofrohen zbritje çmimi për studentët.
Tregues të matshëm

Mjediset për fakultetin

Sasia

Sipërfaqja

Salla për leksione
Klasa për seminare
Salla për veprimtari promovuese
Salla për praktikë lëndore/ profesionale
Laboratorë për lëndët
Laboratorë informatike
Salla interneti
Salla për bibliotekë
Mjedise për fotokopjime, librari etj
Zyra informacioni për studentët
Korridore/holle
Mjedise sportive
Mjedise shërbimi për të tretë
Mjedisi hidrosanitare për studentët
Mjedisi
hidrosanitare për personelin
akademik

3
2
0
0
0
1
0
1
1
1
2
0

123.2
192.4

Norma
m2/për student
0.48
076

44.6

0.17

189
15.9
33
84

0.75

3
2

7.5
5.12

Mjediset për stafin:

Sasia

Sipërfaqja

Zyrë për dekanin/zëvendësdekanin
Zyrë për kancelarin
Zyra për sekretarinë mësimore
Zyra për departamentet/qëndrat kërkimore
Zyra për personelin akademik
Zyrë për financën
Zyrë për Njësinë e SBC
Salla për mbledhje
Mjedis për stafin e shërbimit
Mjedise për veprimtaritë e qeverisë
studentore
Mjedise çlodhëse, si kafeteri/ fastfood/
restorant
Gjithësej

1
0
1
0
4
0

30.9

0.3

Norma
m2/për person

25.9
90

2.04

120.5

0.35

0
0
0
1

Tabela 12 Mjediset e fakultetit
Page 33 of 75

Vlerësimi sipas standardeve
Standardet/kriteret
Përmbushja e standardit/ kriterit
V - INSTITUCIONI OFRON SHËRBIME DHE VË NË DISPOZICION TË STUDENTËVE
BIBLIOTEKA DHE BURIME TË TJERA INFORMACIONI
Standardi V. 1- Institucioni vë në dispozicion të studentëve bibliotekën e tij.
Kriteri 1: Institucioni vë në dispozicion të
studentëve tekste mësimore dhe literaturë
ndihmëse të mjaftueshme dhe cilësore.

Kriteri 1: Institucioni në dispozicion të studentëve ka vënë një numër të
konsiderueshëm tekstesh bazë dhe literature ndihmëse. Kjo literaturë është
bashkohore dhe pasqyrohet shumë më mirë në sylabuset përkatëse të secilës
lëndë mësimore.

Kriteri 2: Në bibliotekë ka literaturë të
mjaftueshme që e ndihmon studentin për
realizimin me sukses të programit të
studimit.

Kriteri 2: Biblioteka ka një fond shumë të pasur me libra në degët
përkatese. Librat që ndodhen ne bibliotekë janë të inventarizuar dhe të
ndarë sipas fushave dhe tematikës. E menduar si një mjet i rëndësishëm në
mbarëvajtjen e procesit akademik, literatura e përzgjedhur është e
mjaftueshme për ta ndihmuar studentin në realizimin me sukses të
programit të studimit. Librat janë në gjuhë të ndryshme: shqip, anglisht dhe
turqisht. Koleksioni i bibliotekës është pasuruar nga blerjet dhe donacionet
nga persona të ndryshëm fizikë dhe juridikë. Librat e blerë janë zgjedhur në
përputhje me nevojat dhe kërkesat e studentëve dhe stafit administrativ
akademik.

Kriteri 3: Në bibliotekë ka botime
periodike dhe programe kompjuterike, si
libraritë elektronike, të cilat përmbajnë
libra apo revista shkencore të nevojshme
për realizimin me sukses të programit të
studimit.

Kriteri 3: SHLHPB ofron nëpërmjet bibliotekës literaturë
shumëdisiplinare. Bilblioteka e SHLHPB, është në dispozicion të
studentëve çdo ditë të javës dhe ofron një gamë të gjërë titujsh- 35 000, të
përzgjedhur në pajtim me programet e studimit, si dhe me fushat e
ngjashme me to. Për të lehtësuar kërkimin shkencor të stafik akademik dhe
të studentëve, nga viti akademik 2012-2013 është mundësuar abonimi në
bibliotekën online.

Kriteri 4: Përgjegjësit e programit
hartojnë një plan të detajuar për shtimin e
zërave të bibliotekës në mbështetje të
programit, përfshirë edhe buxhetin e
planifikuar për të.

Kriteri 4: Përgjegjësit e programit hartojnë një plan të detajuar për shtimin
e zërave të bibliotekës në mbështetje të programit, përfshirë edhe buxhetin
e planifikuar për të. Njësitë përcaktojnë titujt e nevojshëm për çdo program
studimi dhe ia përcjellin rektoratit.

Kriteri 5: Biblioteka shpall oraret e
shërbimit në përshtatje me oraret e
programit të studimit dhe nevojat e
studentëve.

Kriteri 5: Oraret e punës të bibliotekës shpallen në mjediset e institucionit.
Ato janë edhe në hyrje të bibliotekës, e cila është e hapur për studentët nga
e hëna deri të shtunën, nga ora 8:00 deri në 17:00.

Standardi V. 2- Institucioni vë në dispozicion të studentëve laboratorë dhe mjedise të
përshtatshme mësimore dhe për formimin praktik.
Kriteri 1: Institucioni dëshmon se ka në
sasi të mjaftueshme: laboratorë, klasa,
zyra, studio e mjedise të tjera me pajisje
elektronike dhe të teknologjisë së
informacionit, për realizimin e programit
të studimeve.

Kriteri 1: Siç paraqitet edhe në kapitullin për infrastrukturën, SHLHPB
dëshmon se ka në sasi të mjaftueshme hapësirash, si: laboratorë, klasa, zyra,
studio e mjedise të tjera me pajisje elektronike dhe të teknologjisë së
informacionit, për realizimin e programit të studimeve.

Kriteri 2: Pajisjet e mjediseve mësimore
janë të përshtatshme për mësimdhënie në
përputhje me qëllimet e programit.

Kriteri 2: Pajisjet e mjediseve mësimore janë të përshtatshme për
mësimdhënie në përputhje me qëllimet e programit. Klasat janë të pajisura
me mjetet e nevojshme teknologjike,si dërrasë interaktive, projektorë,
kompjuter, internet. Të gjitha mjediset mësimore, janë të pajisura me
kondicionim dhe ndriçim të mjaftueshëm.
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Kriteri 3: Laboratorët kanë aparaturat dhe
mjetet e nevojshme për plotësimin e
kërkesave të programeve të studimeve.

Kriteri 3: Programet e ofruara nga SHLHPB nuk janë të natyrës teknike,
për të cilat nevojiten laboratorë eksperimentimi. Për të përmbushur nevojat
e programeve janë ngritur Laboratori i Gjuhëve të Huaja.

Kriteri 4: Institucioni, në varësi të
programeve të studimeve që ofron, ka, së
paku një laborator.

Kriteri 4: Siç u përmend edhe në kriterin e mësipërm, programet e ofruara
nga SHLHPB nuk janë të natyrës teknike, për të cilat nevojiten laboratorë
eksperimentimi. Për të përmbushur nevojat e programeve janë ngritur
laboratori i Gjuhëve të Huaja dhe Qendra e Medias dhe e Teknologjive të
Informacionit.

Kriteri 5: Institucioni, në varësi të
programeve të studimeve, disponon
kompjutera në laboratorët e teknologjisë së
informacionit, të pajisur me programe
profesionale si programe për statistikë,
gjuhësi, arkitekturë, ekonomi, programe
stimulimi për shkencat sociale etj.

Kriteri 5: SHLHPB, në varësi të programeve të studimeve, disponon
kompjutera në laboratorët e teknologjisë së informacionit, të pajisur me
programe profesionale si programe për statistikë dhe gjuhësi.

Kriteri 6 Institucioni garanton, me
kapacitetet që zotëron ose në bashkëpunim
me institucione dhe subjekte të tjera, që
mjediset të jenë të mjaftueshme për
zhvillimin e praktikave profesionale.

Kriteri 6 : SHLHPB, veçanërisht Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë
Turke u kushton rëndësi të veçantë praktikave profesionale. Për të lehtësuar
gjetjen e vendeve të praktikave për studentët, gjatë vitit akademik 2011-12,
SHLHPB, ka nënshkruar tre marrëveshje bashkëpunimi me kompani të
sektorit privat në Shqipëri, dy në Turq.
Ato janë :
1. Today’s Zaman, Stamboll, Turqi
2. STV, Stamboll, Turqi
3. Qendra e Kurseve Meridian, Tiranë, Shqipëri
4. Albtelekom Sh.a, Tiranë, Shqipëri
5. Univers Alb. Sh.a (American Hospital), Tiranë, Shqipëri
Ndërkohë, SHLHPB ka ofruar mundësi praktikash profesionale edhe
brenda institucionit, siç është zyra e marrëdhënieve me publikun dhe
median, biblioteka etj.

Konkluzione të GVB:
Pas përfundimit të raportit të hartuar, Grupi i Vetëvlerësimit të Brendshëm (GVB) Institucional të
Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) diskutoi në mënyrë të detajuar përputhshmërinë me
kërkesat e përfshira në kriteret e përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB konstaton
program I studimit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsisë Turke i përmbush kriteret e kërkuara.

Page 35 of 75

FINANCIMI DHE MENAXHIMI I BURIMEVE FINANCIARE
Pjesa përshkrimore
Terma reference: burimet e financimit, të dhëna në vite, shpenzimet, kostoja për
student, kontrolli financiar, kapacitetet menaxhuese.
Marrëdhëniet financiare
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është institucion privat jofitimprurës.
Institucioni ka të drejtë të pranojë mbështetje financiare dhe materiale që lidhet me objektin e
veprimtarisë së tij në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë.
Në bazë të dispozitave të ligjit nr. 10056, datë 22.01.2009 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për
Rregullimin e Marrëdhënieve të Ndërsjella”, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është e
përjashtuar nga pagimi i taksave, tatimeve dhe detyrimeve të tjera ndaj shtetit.
Shpenzimet operative për vitin akademik 2011-2012 ishin 606,012 euro, kështu që kostoja e
përgjithshme për student ishte 606,012 Euro/187 studentë, pra 3240 euro për student.
Veprimtaria ekonomike
Administrimi, manaxhimi dhe financimi i Shkollës është në bilance. Institucioni mban kontabilitet
të rregullt sipas legjislacionit në fuqi.
Kryetari i Këshillit të Lartë është drejtori financiar i Shkollës. Ai mund t’i delegojë disa ose të gjitha
kompetencat njërit prej anëtarëve të Këshillit të Lartë, rektorit, dekanëve ose drejtuesve të tjerë të
Shkollës së lartë. Në tabelën e mëposhtme paraqitet buxheti financiar për vitin akademik 2011 –
2012.
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Tregues të matshëm
Të ardhurat nga:
Fonde publike:
Pushteti qendror
Pushteti vendor
Gjithsej
Fonde jopublike:
Grantet për kërkim dhe kontratat
Konsulencat, shërbimet
Tarifat për dhe gjatë shkollimit
Sponsorizimet
Shërbimet trainuese (kualifikimi i vazhdueshëm)
Donacionet, aktivitetet siguruese, fondacione etj

Viti 1

Aktivitetet tregtare (mensa, kafe, bare, residencat,
etj)
Gjithsej

0

SHUMA

65,400,814

0
0
0
0
0
14,811,159
0
0
50,589,655

Tabela 13 Të ardhurat dhe financimet e ndryshme në pesë vitet e fundit

Fonde publike:
Pushteti qendror
Pushteti vendor
Gjithsej
Fonde Jopublike:
Grantet për Kerkim dhe kontratat
Konsulencat, shërbimet
Tarifat për dhe gjatë shkollimit
Sponsorizimet
Shërbimet trainuese (kualifikimi i vazhdueshëm)
Donacionet, aktivitetet siguruese, fondacione etj
Aktivitete tregtare
Gjithsej
SHUMA

Inv.

Paga

Shpenzimet

Shpenz.

Viti 1

14,811,159

5,253,641

45,336,014

20,064,800

45,336,014

Tabela 14 Shpenzimet në pesë vitet e fundit sipas burimit të financimit






Shpenzimet për studentët dhe kostoja e studimit për student për vit akademik
Transparenca dhe kontrolli i brendshëm financiar, Auditimi dhe rezultatet.
Kapacitetet menaxhuese financiare
Dokumentacioni përkatës
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Vlerësimi sipas standardeve
Standardet/kriteret
Përmbushja e standardit/ kriterit
VI - BURIMET FINANCIARE DHE VLERËSIMI FINANCIAR
Standardi VI.1 - Institucioni harton një raport financiar të kostove të programeve të
studimeve.
Kriteri 1: Institucioni harton një raport
financiar që përmban një pasqyrë të
hollësishme financiare të të ardhurave nga
tarifat e shkollimit dhe kontributeve të
tjera financiare për studentët ose ndarjen e
burimeve financiare.

Kriteri 1: Institucioni harton një raport financiar brenda afateve të
përcaktuara nga ligji. Për vitin 2012, ky raport do të hartohet gjatë tre
mujorit të parë dhe në të do të përfshihet një pasqyrë e hollësishme
financiare e të ardhurave nga tarifat e shkollimit dhe kontributeve të tjera
financiare për studentët ose ndarjen e burimeve financiare.

Kriteri 2: Institucioni dokumenton
raportet financiare për tri vitet e kaluara
akademike.

Kriteri 2: SHLHPB, duke qenë se është në vitin e dytë të veprimtarisë së
tij akademike, raportin e parë do ta publikojë dhe dokumentojë në muajin
mars 2013.

Kriteri
3:
Institucioni
dëshmon
qëndrueshmëri financiare përgjatë kohës
së zhvillimit të programit të studimit dhe
se ka kapacitete të mjaftueshme financiare
për përmirësimin e situatës financiare dhe
gjenerimin e të ardhurave të domosdoshme
në të ardhmen.

Kriteri 3: SHLHPB, gëzon statusin e institucionit të lartë arsimor
jofitimprurës, me mbështetjen e Fondacionit Arsimor Sema, i cili gjatë
gjithë këtyre viteve shquhet për veprimtarinë e tij të suksesshme në
fushën e arsimit. Duke vlerësuar veprimtarinë e deritanishme, SHLHPB
dëshmon qëndrueshmëri financiare përgjatë kohës së zhvillimit të
programit të studimit dhe se ka kapacitete të mjaftueshme financiare për
përmirësimin e situatës financiare dhe gjenerimin e të ardhurave të
domosdoshme në të ardhmen.

II - ORGANIZIMI, DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I PROGRAMEVE
STUDIMEVE
Standardi II.5 - Institucioni vlerëson dhe dokumeton gjendjen e tij financiare.

TË

Kriteri 1: Institucioni bën një auditim të
përvitshëm (të jashtëm ose të brendshëm)
të situatës së tij financiare.

Kriteri 1: Duke qenë se SHLHPB është në fillessat e aktivitetit të saj,
raporti dhe auditimi i përvitshëm, i brendshëm dhe i jashtëm do të
realizohet sipas afateve të përcaktuara në ligj në tre mujorin e parë të vitit
2013.

Kriteri 2: Në raportin e auditit paraqiten
të gjitha detyrimet financiare, pagat e
personelit, shpenzimet operative etj.

Kriteri 2 Në raportin e auditit është parashikuar të paraqiten të gjitha
detyrimet financiare, pagat e personelit, shpenzimet operative etj.

Kriteri 3: Raporti i auditit përmban një
pasqyrë të qartë të granteve të huaja të
përfituara dhe të kontratave të shërbimeve
të lidhura në funksion të realizimit të
programeve të studimeve të ciklit të parë.

Kriteri 3: Raporti i parashikuar i auditit, aktualisht nuk përmban një
pasqyrë të granteve të huaja të përfituara dhe të kontratave të shërbimeve
të lidhura në funksion të realizimit të programeve të studimeve të ciklit të
parë, pasi deri më tani nuk pa patur një grant të tillë. Nëse deri në
momentin e hartimit të raportit do të ketë përfitime të tilla, ato do të
pasqyrohen.

Konkluzione të GVB:
Pas përfundimit të raportit të hartuar, grupi i vetëvlerësimit të brendshëm (GVB) të departamentit
diskutoi në mënyrë të hollësishme përputhshmërinë me kërkesat e përfshira në kriteret e
përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB konstaton se programi Bachelor në Gjuhë dhe
Letërsi Turke i përmbush kriteret e kërkuara.
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SISTEMI I BRENDSHËM I SIGURIMIT TË CILËSISË
Pjesa përshkrimore
Terma reference: institucionalizimi i sistemit të brendshëm të sigurimit të cilësisë,
ngritja e njësisë së SBC, funksionimi i saj, vetëvlerësimi dhe përmirësimi i
vazhdueshëm i cilësisë, rezultatet e vlerësimeve të jashtme.
Menaxhimi i cilësisë
Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë është organi përgjegjës për monitorimin
dhe koordinimin e veprimtarive të ndërmarra në kuadër të menaxhimit dhe vlerësimit akademik dhe
administrativ zhvillimin e cilësisë, planifikimin strategjik, vlerësimin institucional, vlerësimin e
jashtëm, kontrollin periodik dhe periudhën e përmirësimit në Shkollën e Lartë "Hëna e plotë"
Bedër.
Këshilli i Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë ka në strukturën e tij 3 komisione
autonome të miratuara nga Senati, për kryerjen e detyrave të caktuara prej këtij të fundit, ku
Komisioni i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë (KBSC) është komision i ngritur në Institucion me
qëllim vlerësimin periodik të efikasitetit të veprimtarive mësimore, kërkimore - zhvillimore, si dhe
të veprimtarive administrative e financiare të institucionit. Komision i brendshëm i sigurimit të
cilësisë ka autonomi operative dhe akses në të gjitha të dhënat e institucionit.
KBSC i bën pjesë integrale të organizimit dhe funksionimit të saj të gjitha standardet e vendosura
nga organizmat të cilat do të garantojnë “certifikimin e cilësisë”, duke marrë në konsideratë
parashikimet dhe detyrimet që lindin nga karta e Bolonjës dhe legjislacioni në fuqi.
KBSC kryen detyrat e mëposhtme:
1. Administrimin e punimeve në kuadër të “vlerësimit të brendshëm” të Shkollës së Lartë
"Hëna e Plotë"(Bedër), si dhe përgatitjen ose mbikëqyrjen e përgatitjes së raportit të
vetëvlerësimit.
2. Përgatitjen e terrenit për “vlerësimin e jashtëm” të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër),
dhe qëndrimin në dispozicion të institucionit ose organizatës së vlerësimit të jashtëm për çdo
informacion të nevojshëm.
3. Ndjek nga afër punimet e vlerësimit të brendshëm dhe të atij institucional dhe i koordinon
me masat e ndërmarra në kuadër të planifikimit strategjik, përmirësimit dhe monitorimit
periodik.
4. Në raste të nevojshme, propozon të përfshihen në axhendën e KVAZHC treguesit kryesorë
dhe të përbashkët, si dhe treguesit e performancës të përftuara nga punimet mbi zhvillimin e
cilësisë dhe planifikimin strategjik të njësive akademike dhe nënnjësive akademike dhe
njësive administrative.
5. Jep sugjerime duke u bazuar në problemet e evidentuara nga analiza “SWOT”;
6. Shqyrton dhe ia paraqet për miratim Senatit raportet e saj, pasi të ketë marrë edhe opinionin
e KVAZHC, mbi formën dhe përmbajtjen e raporteve vjetore mbi vlerësimin akademik dhe
zhvillimin e cilësisë të njësive akademike dhe administrative të paraqitura në KVAZHC.
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KBSC, në funksion të detyrës së tij, ngarkohet me realizimin e të gjitha detyrimeve që lindin nga
standardet e sigurimit të cilësisë ku institucioni angazhohet që t’i përmbushë këto procese brenda
afateve të përcaktuara.
Organizimi, funksionimi, detyra dhe përgjegjësi të tjera janë të përcaktuara në rregulloren "Mbi
vlerësimin akademik dhe zhvillimin e cilësisë"
Kjo rregullore përcakton parimet për vlerësimin dhe zhvillimin e cilësisë së arsimit, hulumtimin dhe
çdo shërbim tjetër të ofruar nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), të krijojë, të zbatojë, të
zhvillojë dhe të vlerësojë Sistemin e brendshëm të sigurimit të cilësisë në kuadër të Institucionit, si
edhe të vlerësojë dhe të miratojë nivelin e cilësisë me anë të zhvillimit të vlerësimit të jashtëm nga
organet e pavarura/agjencive.
Në kuadrin e krijimit të Komisionit të Sigurimit të Brendshëm të cilësisë në Shkollën e Lartë “Hëna
e Plotë” (Bedër), duke filluar nga semestri i vjeshtës së vitit akademik 2011-2012, e gjithë puna e
stafit akademik është vlerësuar nga ana e studentëve në fund të çdo semestri përmes plotësimit të
një ankete të përbërë nga kategori të veçanta për vlerësimin e pedagogut, vlerësimin e lëndës, si
edhe kënaqësinë e përgjithshme të studentëve për lëndën e dhënë nga pedagogu përkatës. Studentët
mund të shprehin kënaqësinë ose pakënaqësinë e tyre në lidhje me kategoritë përkatëse duke ruajtur
fshehtësinë e plotë.
Përgjigjjet e studentëve janë analizuar dhe janë nxjerrë, edhe rezultatet përkatëse. Rezultatet e
performancës janë shpërndarë nga rektorati për lektorët në fjalë, si edhe për krerët e departamenteve
përkatëse. Fshehtësia e informacionit ruhet në të gjitha fazat e nxjerrjes së rezultateve, të
shpërndarjes së korrespondencës në njësitë në fjalë e te personat, si edhe në arkivimin e saj.
Rezultatet e anketave të vlerësimit të pedagogëve dhe të lëndës japin të dhëna të rëndësishme
sasiore dhe janë marrë në konsideratë për rinovimin e kontratave me stafin akademik, si edhe
përcaktimin e këtij personeli në lëndët përkatëse.
Gjatë vitit akademik 2011-12, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka aplikuar për t'u certifikuar
për ISO 9001: 2008, ISO 14001 dhe 18001 OHSAS për sistemet e menaxhimit të cilësisë, dhe për
standardet mjedisore dhe të sigurisë e të shëndetit të punonjësve. Për këtë qëllim, janë caktuar një
drejtor cilësie dhe pesë anëtarë të brendshëm si përgjegjës për zbatimin e procesit. Këta persona dhe
personeli shtesë janë trajnuar nga një kompani e jashtme për të gjitha aspektet kryesore të procesit.
Certifikimi për standardin ISO 9001:2008 mbi Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë, ISO 14001 dhe
18001 OHSAS, planifikohet të përfundojë brenda muajit shkurt 2013.
Në përfundim të çdo viti akademik, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) përgatit një raport vjetor
për vetëvlerësim, i cili i dorëzohet Këshillit të Lartë. Në bazë të raportit të dorëzuar, Këshilli i
Auditimit, i emëruar nga Këshilli i Lartë, kryen aktivitetet e auditimit të brendshëm në Shkollë dhe
harton përfundimet dhe rekomandimet përkatëse, të cilat u përcillen për ndjekje autoriteteve
drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
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Tregues të matshëm:
Të dhëna për anëtarët e KSBC
Anëtarët e KBSC
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dr. Bayram Karcı
Ramadan Çipuri
Prof. As. Dr. Rahim Ombashi
Manjola Çollaku
Arti Omeri
Albi Koçibelli
Nertil Bërdufi
Enriketa Söğütlü
Gentjan Skara

Detyra që ka
në në NJSBC
Kryetar
Zv. Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Sekretar

Sa kohë ka në këtë detyrë
27.02.2012
27.02.2012
10.10.2012
27.02.2012
27.02.2012
27.02.2012
10.10.2012
10.10.2012
27.02.2012

Tabela 15 Të dhëna për anëtarët

 Të dhëna sasiore për punën konkrete në NJSBC si:
o Sa anketime janë bërë me studentët
o Sa studentë janë anketuar
o Sa prej anketuesve janë përpunuar dhe çfarë problemesh kanë dalë
o Cilat kanë qenë hapat e mëtejshëm
o Etj
Të dhënat e mësipërme mund të gjenden në Shtojcën 26 mbi përpunimin e të dhënave të rezultateve
të siguruara nga anketat e zhvilluara me studentë dhe anëtarë të stafit.3

3

Shtojca 26 : Përpunimi i të dhënave të rezultateve të siguruara nga anketat e zhvilluara me studentë dhe anëtarë të stafit
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Vlerësimi sipas standardeve
Përmbushja
e
standardit/ kriterit
II - ORGANIZIMI, DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMEVE
Standardi II.3 - Për akreditimin e programeve të studimeve, institucioni përdor metodologji
vlerësimi, instrumente matëse dhe vlerësuese për ecurinë e tyre.
Standardet/kriteret

Kriteri 1: Institucioni përdor metodologji
vlerësimi,
instrumente
matëse
dhe
vlerësuese për ecurinë e programeve të
studimeve.

Kriteri 1: Këshilli i vlerësimit akademik dhe zhvillimit të cilësisë,
nëpërmjet komisioneve të tij vlerëson periodikisht frytshmërinë e
veprimtarive mësimore, kërkimore dhe administrative të Shkollës.
Komisionet kanë akses në të gjitha të dhënat e Institucionit dhe
publikojnë rezultatet e vlerësimit të kryer. Kompetencat e Këshillit të
Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë dhe të komisioneve
përkatëse janë të parashikuara në Statut dhe në Rregulloren e vlerësimit
akademik dhe zhvillimit të cilësisë. 4

Kriteri 2: Institucioni e përfshin këtë
informacion
në
vetëvlerësimin
institucional.

Kriteri 2: Informacioni i kërkuar përfshihet
vetëvlerësimin institucional.

Kriteri 3: Institucioni publikon rezultatet e
pritshme, rezultatet e vlerësimit dhe
rezultatet që synon të arrijë.

Kriteri 3: Programet e studimeve përmirësohen duke marrë për bazë
rezultatet e vlerësimit të tyre nga personeli akademik dhe nga studentët.
Pas çdo rezultati të siguruar nga anketimi me studentë, bëhet rivlerësimi i
brendisë së lëndës,në bazë departamenti dhe dërgohet për miratim në
Këshillin e Fakultetit, për t’u miratuar më pas nga Senati.

Kriteri 4: Për kryerjen e vlerësimit,
institucioni përdor metoda të tërthorta ose
të drejtpërdrejta.

Kriter 4: Studentët përfshihen në vlerësimin e pedagogëve dhe në atë të
zbatimit të programeve të studimeve. Në fund të çdo semestri akademik,
nëpërmjet anketimeve të përgatitura, studentët japin mendimin e tyre në
lidhje me pedagogun dhe brendinë e lëndës. Bashkëngjitur është edhe
modeli i anketimit të zhvilluar.5.

Të tërthorta:
a. Sondazhe të studentëve që ndjekin
programet e studimeve e të të
diplomuarve;
b. Sondazhe
të
vlerësimit
të
didaktikës të kurrikulës, të të
mësuarit;
c. Pyetje konceptuale;
d. Intervista;
e. Etj.
Të drejtpërdrejta:
a.

b.
c.
d.

Teste
të
standardizuara
kombëtare/ndërkombëtare (p.sh.,
provimi i shtetit për profesionet e
rregulluara);
Dëgjime në auditor;
Vlerësimi me nota/pikë;
Testime
paraprake
dhe
përfundimtare;
provime
për
module, praktikë;

në raportin për

Programet e studimeve përmirësohen duke marrë për bazë rezultatet e
vlerësimit të tyre nga personeli akademik dhe nga studentët. Pas çdo
rezultati të siguruar nga anketimi me student, në bazë departamenti, bëhet
rivlerësimi i brendisë së lëndës, i cili dërgohet për miratimin në Këshillin
e Fakultetit, për t’u miratuar më pas nga Senati.
Metodat e tërthorta të vlerësimit janë implementuar me anë të anektës së
zhvilluar me studentë ku ka patur seksione të vecanta mbi :
a.
Pyetje lidhur me përmbajtjen e lëndës
b. Pyetje mbi perfomancën e pedagogut të lëndës.
c.
Pyetje mbi shërbimin e ofruar nga SHLHPB
d. Pyetje konceptuale
e.
Rekomandime nga studentët
Metoda
si:
f.
g.
h.
i.

të drejpërdrejta janë ato të përfshira edhe në syllabus-in e lëndës
Vlerësim me pikë për aktivizimin në auditor;
Vlerësime me notë dhe me pikë;
Vlerësim të detyrave të kryera nga studentët;
Vlerësim për përfshirjen në aktivitete jashtë shkollore;

4

Shtojca 30: Rregulloren e vlerësimit akademik dhe zhvillimit të cilësisë

5

Model ankete
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e.

f.
g.

Vlerësimi i detyrave të kryera nga
studentët (detyra kursi për të
analizuar të kuptuarit konceptual,
provimet, referatet);
Vëzhgime gjatë kryerjes së
ushtrimeve/praktikës;
Etj.

Vlerësimi i studentëve më të mirë duke ju ofruar mundësi praktike
profesionale.

VIII - INSTITUCIONI GARANTON SIGURIMIN E CILËSISË
Standardi VIII.1 - Institucioni garanton sigurimin e cilësisë në realizimin e programeve të
studimeve.
Kriteri 1: Institucioni ka plotësuar
standardet
institucionale
dhe
është
akredituar në nivel institucional përpara
aplikimit për akreditimin e programeve të
studimeve.

Kriteri 1: Dosja e aplikimit për vlerësim institucional dhe të programit
janë dorëzuar në të njëjtën kohë për akreditim pranë APAAL.

Kriteri 2: Institucioni përdor instrumentet
e duhura për sigurimin e cilësisë.

Kriteri 2: Për Vlerësimin Akademik dhe Zhvillimin e Cilësisë pranë
SHLPB është ngritur Bordi i Vlerësimit Akademik dhe i Zhvillimit të
Cilësisë, funksionimi dhe kompetencat e të cilit janë të specifikuara në
rregulloren përkatëse. 6

Kriteri 3: Institucioni harton një politikë të
qartë dhe ndjek procedurën e vlerësimit
periodik të frytshmërisë së veprimtarive që
kryen për sigurimin e cilësisë dhe të
standardeve të programeve të studimeve që
ofron.

Kriteri 3: Nga kompetencat e Bordit të Vlerësimit Akademik është
zhvillimi i strategjive dhe i planeve vlerësuese për personelin akademik.
Siç u përmend edhe në pjesën përshkrimore, në fund të çdo viti akademik
bëhet edhe vlerësimi për secilin, rezultati i së cilit dorëzohet nëpërmjet
një zarfi të mbyllur.

Kriteri 4: Institucioni përdor mekanizma
formalë për shqyrtimin, miratimin dhe
mbikëqyrjen
e
herëpashershme
të
programeve të studimeve që ofron.

Kriteri 4: Senati është organ kolegjial vendimmarrës i Shkollës së Lartë
“ Hëna e Plotë” (Bedër). Ai përcakton politikat e zhvillimit të
Institucionit, programon, bashkërendon, drejton dhe kontrollon
veprimtaritë e mësimdhënies e të kërkimit shkencor dhe vlerëson
efikasitetin e tyre, si edhe vendos për problemet më të rëndësishme
mësimore dhe shkencore të këtij institucioni. Senati kryesohet nga rektori
dhe mblidhet periodikisht. Propozimet për ndryshimın e programeve
mësimore përcillen për në Senat duke pasur parasysh parimin hirarkik
vertikal: departament- fakultet- rektorat. Proçesit i ndryshimit të
kurrikulave bëhet nën koordinimin e zyrës së menaxhimit të kurrikulave.

Kriteri
5:
Institucioni
synon
ndërgjegjësimin e personelit të vet dhe të
studentëve që ndjekin programet e
studimeve që ofrohen për rëndësinë e
cilësisë dhe sigurimin e cilësisë në to.

Kriteri 5: SHLHPB synon ndërgjegjësimin e personelit të vet dhe të
studentëve që ndjekin programet e studimeve që ofrohen për rëndësinë e
cilësisë dhe sigurimin e cilësisë në to. Për këtë arsye janë vënë në
dispozicion te studentëve dhe të stafit Guida Studentore dhe Guida e
Stafit, ku shprehet qartë rëndësia e cilësisë dhe sigurimi i saj në fushën e
mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor.Përkrah kësaj, janë organizuar
edhe disa trajnime si dhe organizimi i konferencës së parë ndërkombëtare
titulluar “Sfidat dhe zhvillimi i cilësisë në arsimin e lartë”, me mbi 50
referues nga 4 vende të ndryshme.

Kriteri 6 Institucioni harton dhe zbaton një
strategji për përmirësimin e vazhdueshëm
të cilësisë. Strategjia, politika dhe

Kriteri 6: SHLHPB ka hartuar dhe zbaton një strategji për përmirësimin
e vazhdueshëm të cilësisë. Strategjia, politika dhe procedurat janë
publikuar në planin strategjik të institucionit, i cili është bashkangjitur.

6

Rregullorja për Vlerësimin Akademik dhe Zhvillimin e Cilësisë
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procedurat janë publikuar.

Konkluzione të GVB: Pas përfundimit të raportit të hartuar, grupi i vetëvlerësimit të brendshëm
(GVB) të departamentit diskutoi në mënyrë të hollësishme përputhshmërinë me kërkesat e përfshira
në kriteret e përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB konstaton se programi Bachelor në
Gjuhë dhe Letërsi Turke i përmbush kriteret e kërkuara.

Page 44 of 75

POLITIKAT E FORMIMIT TË STUDENTËVE
Programet e studimit dhe organizimi i tyre
Pjesa përshkrimore;
Terma reference: misioni dhe objektivi i programit/eve të studimit, përmbajtja e
programit, organizimi i vitit mësimor, semestrat, plani mësimor me të gjithë
elementët e tij (lëndët/modulet, kreditet përkatëse, ndarja e orëve për çdo kredit në
varësi të formave të studimit, orët mësimore përkatësisht në auditor/jashtë auditorit të
ndara sipas formave të mësimdhënies), literatura dhe materiale të tjera mbështetëse e
ndihmëse etj.
Misioni
Qëllimi i këtij programi është që studentët t'i përgatisë me dituritë themelore nga teoria gjuhësore
dhe metodologjike dhe t'i aftësojë ata për zbatimin e teorisë në mësimin praktik. Zgjidhja e planit
mësimor dhe lëndëve individuale e reflektojnë drejtpërsëdrejti natyrën e mësimit dhe pervetesimit të
një gjuhe të dytë në përputhje me nevojat dhe realitetin rajonal të mësimdhënies. Meqë programi
është hartuar edhe për folës joamtarë të gjuhës Turke, përfshihet një komponent për studim të
gjuhës Turke me një theks të posaçëm mbi leximin dhe shkrimin akademik.

Vizioni
Vizioni i departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke është te përgatisë kuadro të kualifikuar dhe
të kulturuar në fushën e Gjuhës dhe Letërsisë Turke. Përgatitja e individëve të specializuar
bashkëkohor me zhvillimet në Turkologji dhe Letërsi Turke i bën ata të jenë të aftë të vlerësojnë të
vjetrën me të renë. Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke synon të mësojë konceptet themelore
të gjuhës dhe mënyrën e qasjes së informatave dhe njohurive të fituara, të pajisur me teknika
hulumtuese moderne për të trajnuar nxenesit në kërkimet shkencore dhe mund të konsiderohen si
multi-dimensionale. Programi i arsimit do të kontribuojë për edukimin e gjuhës dhe letërsisë, si dhe
synon përvetësimin e njohurive të përgjithshme. Departamenti ka gjithashtu për qëllim që sudentët
të mësojnë të paktën një nga këto gjuhë të huaja si: Anglisht, Shqip, Arabisht.







Mundësitë e punësimit
Studenti pasi të ketë kryer specializimet përkat ë se mund të punojë si mësues i Gjuhës dhe
Letërsisë Turke.
Studenti pasi të ketë kryer specializimet përkatëse mund të punojë si mësues në gjuhësi,
letërsi, kompozicion, bukurshkrim, oratori, tekste letrare, histori e letërsisë etj.
Studenti mund të punojë në organizma, organizata, shoqata vendase dhe të huaja, të cilat
operojnë në gjuhën Turke.
Studenti mund të punojë si përkthyes dhe editor në media dhe shtëpi botuese.
Studenti mund të punojë si kërkues shkencor në fushën e dokumentacionit në gjuhën
Osmane.
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Programet e studimit
Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke
Programi Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke është projektuar t’u ofrojë studentëve një formim
intelektual, si dhe t’i ndihmojë të përfitojnë njohuri dhe aftësi të përgjithshme që të kontribuojnë në
edukimin e gjuhës dhe letërsisë turke.
Plani mësimor dhe silabuset përkatëse të programeve në fjalë janë bashkëngjitur.
Tregues të matshëm
 Viti i fillimit, qëllimet dhe objektivat e çdo programi studimi
 Organizimi i çdo programi studimi (vite, semestra, javë etj.)
 1 vit akademik ka 32 javë mësimore në auditor perfshire edhe javet ne auditor
 1 semestër ka 16 javë mësimore në auditor perfshire edhe javet ne auditor
 1 ECTS = 25 orë mësimore punë të studentit
 1 orë mësimore = 60'
 Emërtimi i diplomës për çdo programi studimi (DNP, DND, DIND, MNP, MND,
Doktoratë)
Diploma është si më poshtë:
Të gjithë ata që përfundojnë me sukses studimet e ciklit të parë në programin Bachelor në
Gjuhë dhe Letërsi Turke, pajisen me diplomë : Diplomë Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke.
Diplomë Bachelor në gjuhë dhe letërsi turke.
 Në planet mësimore të jepet ndarja e ECTS sipas formave të mësimdhënies për çdo lëndë.
Orë mësimore

Viti I

Lëndë/Modul
e

ECTS

Në auditor
e
P.
Pavarur
ECTS

Në auditor
e
P.
Pavarur
ECTS

Në auditor
e
P.
Pavarur
ECTS

Në auditor
e
Punë
Pavarur
Orë në auditor
Punë
e Pavarur

Provime

Gjithsej

Praktikë

Orë në javë

Laborator

ECTS

Seminare

Semestri

Leksione

Gramatika e
Gjuhës
1
I
1 Turke
(Fonologjia)

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

24

125

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

21

Osmanisht
I
Teoritë dhe
Njohuritë e
3
Letërsisë
Turke I
Shkrim
4
Akademik
5 Gjuhë
2

125
125

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

29 125

125
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Shqipe
6 Anglisht I

7

8

9

Gramatika
e Gjuhës
Turke
II
(Morfologji
a)
Osmanisht
II
Teoritë dhe
Njohuritë e
Letërsisë
Turke II
Analizë
Teksti
Gjuhë
Shqipe II

1
0
1
1
1
Anglisht II
2

I

5

5

3

48

27

2

32

1
8

0

0

0

0

0

0

80

45

8

125
125

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

125
125

II 5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

24

II 5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

II 5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

26

II 5

5

3

48

27

2

32

1
8

0

0

0

0

0

0

80

45

9

40

56

576

824

4

64

36

0

0

0

0

0

0

640

860

261

Shuma

60

125
125
125
1500

Tabela 16 Planet mësimore për programet e studimit V1

Orë mësimore
Leksione
Në auditor

P. e Pavarur

ECTS

Në auditor

P. e Pavarur

ECTS

Në auditor

P. e Pavarur

ECTS

Në auditor

Punë
Pavarur

Orë në auditor
Punë
e Pavarur

Provime

Gjithsej

I

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

20

125

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

24

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

I

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

20

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

21

e
ECTS

Praktikë

Orë në javë

Laborator

ECTS

Seminare

Semestri

Viti II

Lëndë/Module

1

2

3

4
5
6

Gramatika e
Gjuhës
1
Turke
III
(Sintaksa)
Letërsia
Popullore
Turke I
Letërsia
Klasike
Turke I
Letërsia
Moderne
Turke I
Hyrje
në
Gjuhësi
Shkenca e
Sjelljes

125

125

125

125
125
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Njerëzore
7

8

9
1
0
1
1
1
2

Historia
e
Gjuhës
Turke
Letërsia
Popullore
Turke II
Letërsia
Klasike
Turke II
Letërsia
Moderne
Turke II
Paleografia
Osmane
Historia
e
Shekullit 20
në Ballkan

125
II

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

20
125

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20
125

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

II

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

20

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

21

125

125
125

II

Shuma

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

60

40

56

576

824

4

64

36

0

0

0

0

0

0

640

860

246

1500

Tabela 17 Planet mësimore për programet e studimit V2

Orë mësimore
Praktikë

5

6

7

ECTS

Në auditor

P. e Pavarur

ECTS

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

24

I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

21

I

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

21

I

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

20

Provime

P. e Pavarur

3

Punë
Pavarur

ECTS

5

Në auditor

P. e Pavarur

I

Në auditor

Në auditor

4

ECTS

3

Orë në javë

2

ECTS

1

Teoritë
1
e
Përkthimit
Letërsia për
Fëmijë
Letërsia
Moderne
Turke III
Historia
e
Kulturës
Turke
Shkrimtarët
dhe Poetet
Shqipëtarë
që
Shkruajnë
në Turqisht
Studime
Fjalori dhe
Fjalorët në
Gjuhën
Turke
Letërsia dhe
Lëvizjet
Letrare në
Europën
Perëndimore

Semestri

Lëndë/Module

Gjithsej

Laborator

e

Seminare

Orë në auditor
Punë
e Pavarur

Leksione

Viti III

125
125
125

125

125
I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

24

125
I

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

24

125
II

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

21
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8

9

1
0
1
1
1
2

Letërsia në
Botën Turke
Studime
Përkthimi
Turqisht–
Anglisht,
AnglishtTurqisht
Mësimi
i
Turqishtes
për të huajt
Projekti
Final
Përdorimi i
Turqishtes
në Ballkan
Shuma

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

21

125
125

II

5

4

4

48

52

1

16

9

0

0

0

0

0

0

64

61

20

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

20

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

II

5

3

5

48

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

77

24

60

40

56

576

824

4

64

36

0

0

0

0

0

0

640

860

240

125

125
125

1500

Tabela 18 Planet mësimore për programet e studimit V3

 Mënyra e përcaktimit të krediteve (ECTS) për format e studimit:
 Për leksionet
1728 orë në auditor dhe 2472 orë punë e pavarur e
studentit
 Për seminaret
192 orë në auditor dhe 108 orë punë e pavarur e
studentit
 Për laboratoret
0 orë në auditor dhe 0 orë punë e pavarur e studentit
 Për praktikat lëndore
0 orë në auditor dhe 0 orë punë e pavarur e studentit
 Për praktikën profesionale 0 orë në auditor dhe 0 orë punë e pavarur e studentit
 Provimi përfundimtar
72 orë në auditor dhe 742 orë punë e pavarur e
studentit

PLANI MËSIMOR BACHELOR NË GJUHË DHE LETËRSI TURKE
Tipi i Veprimtarisë (A-F)
Lënda/Moduli
Teoritë dhe Njohuritë e
Letërsisë Turke I
Teoritë dhe Njohuritë e
Letërsisë Turke II
Analizë Teksti
Hyrje në Gjuhësi
Veprimtari në disiplina të formimit të përgjithshëm (A)
Historia e Gjuhës
Turke
Teorite e Perkthimit
Studime
perkthimi
Turqisht-Anglisht,
Anglisht-Turqisht

Veprimtari në disiplina të formimit karakterizues (B)

Gramatika e Gjuhes
Turke I (Fonologjia)
Osmanisht I
Gramatika e Gjuhes
Turke II (Morfologjia)

Kreditet

Shuma

5
5
5
5
35
5
5
5

5
5

90

5
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Osmanisht II
Gramatika e Gjuhes
Turke III (Sintaksa)
Letersia
Popullore
Tuke I
Letersia Klasike Turke
I
Letersia
Moderne
Turke I (Periudha e
Republikes)
Letersia
Popullore
Turke II
Letersia Klasike Turke
II
Letersia
Moderne
Turke
Letersia per Femije
Letersia
Moderne
Turke III (Tanzimat)
Studime Fjalori dhe
Fjaloret ne Gjuhen
Turke
Letersia dhe Levizjet
Letrare ne Evropën
Perëndimore
Letersia ne Botën
Turke
Mesimi i Turqishtes
per te Huajt
Perdorimi i Turqishtes
ne Ballkan
Shkrim Akademik
Paleografia Osmane
Veprimtari në disiplina të Ngjashme dhe/ose integruese
(C)

Veprimtari në disiplina me zgjedhje (D)

Njohuri të tjera formuese, si plotësime në gjuhët e huaja,
informatikë, stazh a praktika (E)

Teza e diplomës (F)
ECTS

Shkrimtaret dhe poetet
Shqipetare
qe
shkruajne ne Turqisht
Shkenca e
Njerezore
Historia e
Turke

Sjelljes
kultures

Historia e Shekullit 20
ne Ballkan
Gjuha Shqipe I
Anglisht I
Gjuha Shqipe II
Anglisht II
Projekti Final

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
15
5

5
5
15
5
5
5
5

20

5
5
180

5
180
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Tabela 19 Planet mësimore të ndara sipas Veprimtarive Formuese (A-F)

Lënda /Moduli

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gramatika e Gjuhës
Turke I (Fonologjia)
Osmanisht I
Teoritë dhe Njohuritë e
Letërsisë Turke I
Shkrim Akademik
Gjuhë Shqipe
Anglisht I
Gramatika e Gjuhës
Turke II (Morfologjia)
Osmanisht II
Teoritë dhe Njohuritë e
Letërsisë Turke II
Analizë Teksti
Gjuhë Shqipe II
Anglisht II
Gramatika e Gjuhës
Turke III (Sintaksa)
Letërsia Popullore Turke
I
Letërsia Klasike Turke I
Letërsia Moderne Turke
I
Hyrje në Gjuhësi
Shkenca
Njerëzore

e

Sjelljes

Historia e Gjuhës Turke
Letërsia Popullore Turke
II
Letërsia Klasike Turke
II
Letërsia Moderne Turke
II
Paleografia Osmane
Historia e Shekullit 20
në Ballkan

Pedagogu/Pedagogët
Përgjegjës

Titulli/grada
kualifikimi

Departamenti

Sadullah Yilmaz

Doktorant

Adem Balaban

Dr

Bunyamin Caglayan

Dr

Gulay Yurt

Doktorant

Etleva Gogu

MA

Anita Neziri

MA

Sadullah Yilmaz

Doktorant

Adem Balaban

Dr

Bunyamin Caglayan

Dr

Gülay Yurt

Doktorant

Etleva Gogu

MA

Anita Neziri

MA

Adem Balaban

Dr

Hüseyin Yılmaz

MA

Bünyamin Çağlayan

Dr

Gulay Yurt

Doktorant

Adriatik Derjaj

Dr

Skender Brucaj

Doktorant

Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Drejtësi

Adem Balaban

Dr

Hüseyin Yılmaz

MA

Bünyamin Çağlayan

Dr

Gülay Yurt

Doktorant

Ceyhun Vedat Uygur

Prof. Dr.

Skender Brucaj

Doktorant

Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Drejtësi

Statusi
PAE
PAK
PAE

apo

PAE
PAE
PAE
PAK
PAK
PAE
PAE
PAE
PAE
PAK
PAK
PAE
PAE
PAE
PAE
PAK
PAE
PAE
PAE
PAE
PAE
PAE
PAE
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25
26
27
28
29

30

31

32
33

34
35
36

Teoritë e Përkthimit
Letërsia për Fëmijë
Letërsia Moderne Turke
III
Historia e Kulturës
Turke
Shkrimtarët dhe Poetet
Shqipëtarë që Shkruajnë
në Turqisht
Studime Fjalori dhe
Fjalorët
në
Gjuhën
Turke
Letërsia dhe Lëvizjet
Letrare në Europën
Perëndimore
Letërsia në Botën Turke
Studime
Përkthimi
Turqisht–Anglisht,
Anglisht-Turqisht
Mësimi i Turqishtes për
të huajt
Projekti Final
Përdorimi i Turqishtes
në Ballkan

Adriatik Derjaj

Dr

Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke

PAK

Bünyamin Çağlayan

Dr

Sezayi Coşkun

Prof. Asc. Dr.

Ceyhun Vedat Uygur

Prof. Dr.

Bünyamin Çağlayan

Dr

Adem Balaban

Dr

Gjuhë
dhe
Letërsi Turke

PAE

Sezayi Coşkun

Prof. Asc. Dr.

Gjuhë
dhe
Letërsi Turke

PAE

Bünyamin Çağlayan

Dr

PAE

Adriatik Derjaj

Dr

Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke

Bünyamin Çağlayan

Dr

PAE

Bünyamin Çağlayan

Dr

Adem Balaban

Dr

Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke
Gjuhë
dhe
Letërsi Turke

PAE
PAE
PAE
PAE

PAK

PAE
PAE

Tabela 20 Planet mësimore që kanë të bëjnë me personelin akademik përkatës

 Syllabus-et për çdo lëndë, ku duhet të pasqyrohen këto elemente:

Emërtimi i lëndës/modulit

Viti/semestri kur zhvillohet lënda

Emri i pedagogut që do të zhvillojë lëndën

Vendi që zë lënda në formimin tërësor të studentit

Njohuritë paraprake që duhet të ketë studenti për përvetsimin e lëndës

Çfarë njohurish dhe aftësish i jep studentit kjo lëndë

Temat që do të trajtojë lënda për formimin teorik dhe praktik

Ngarkesa në orë në auditor dhe jashtë auditorit, si edhe në ECTS

Format dhe metodat e mësimdhënies të lëndës dhe raportet midis tyre

Format e vlerësimit të studentëve

Detyrimet e studentit për lëndën

Literatura e detyruar dhe ajo ndihmëse
 Dokumentacioni përkatës
Lista e syllabuseve të të gjitha lëndëve mund të gjendet bashkangjitur me raportin.
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Shembull i Syllabus-it të përdorur

Kodi
TDE

TË DHËNA MBI LËNDËN
Gramatika e gjuhës Turke I (Fonologjia )
Leksion
Seminare
Semestri
(orë/javë)
(orë/javë)

Tipi I
Lendes
111

B

1

Lab
(orë/javë)

3

Kredite

ECTS

3

5

Dr. Adem Balaban

Lektori dhe orari konsultimeve
Asistent i dhe orari i konsultimeve

Turqisht

Gjuha e kursit

E detyruar

Niveli i lëndës

B

Lloji i lëndës

A 301, 08.30-09.20; 08.30-10.20
Klasa dhe orari i kursit
Tingujt në Turqisht, karakteristikat e tingullit dhe ngjarje zanore
Përshkrimi
1. Informacione mbi burimet e gjuhës Turke.
2. Informacione për zhvillimin e gjuhës Turke.
3. Krahasimi i gjuhës Turke me të tjera.
Objektivat
4. Informacion në lidhje me tingujt e gjuhës Turke.
5. Njohja e sistemit të theksit në gjuhën Turke.
PROGRAMI I LËNDËS
Temat

JAVA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

1.
2.
3.
1.
2.

Cfarë është gjuha? Perkufizimi i gjuhës.
Marrëdhenia e gjuhës dhe kulturës
Vendi i gjuhës turke mes gjuhëve botërore.
Zhvillimi historik i gjuhës turke.
Zonat e zgjerimit të gjuhës turke deri në ditët e sotme.
Dialekte, thekse, dhe shpjegimi i koncepteve me gojë.
Degët e shkënces gjuhësore
Tingujt , cfarëështë fonetika ?
Organet e tingullit dhe nxjerra e tyre
Intonacionet (tingujt) në gjuhën turke dhe klasifikimi i tyre
Vecoritë e zanoreve dhe të bashtingellore në gjuhën turke,
Struktura e rrokjeve në gjuhën turke
Arsyet e ndryshimit të tingullit
Ngjarjet (fenomenet) e intonacionit (shembuj dhe aplikime)
Ngjarjet e intonacionit (shembuj dhe aplikime)
Fenomenet e intonacionit (shembuj dhe aplikime )
Fenomenet e intonacionit (shembuj dhe aplikime )
Ngjarjet e intonacionit (shembuj dhe aplikime )
Ndryshime të intonacionit(shembuj dhe aplikime)
Ndryshime të intonacionit(shembuj dhe aplikime)
Ndryshime të intonacionit(shembuj dhe aplikime)
Ndryshime të intonacionit(shembuj dhe aplikime)
Ndryshime të intonacionit(shembuj dhe aplikime)
Ndryshime të intonacionit(shembuj dhe aplikime)
Karakteristikat e intonacionit në gjuhën turke
Karakteristikat e intonacionit në gjuhën turke
Rregullat e gjuhës turke në lidhje me njohuritë e intonacionit
Ndryshimet kryesore të intonacionit në gjuhën turke
Ndryshimet kryesore të intonacionit në gjuhën turke
Turqishtja në marrëdhënie me gjuhë të tjera
Theksi në fjalë
Theksi në fjalë
Theksi në fjalë
Theksi në fjali
Theksi në fjali
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3.

Theksi në fjali

15

1. Rregullat e drejtshkrimit në turqisht
2. Rregullat e drejtshkrimit në turqisht
3. Rregulat e drejtshkrimit në turqisht
1. Shenjat e pikësimit
2. Shenjat e pikësimit
3. Shenjat e pikësimit
PROVIMI PËRFUNDIMTAR SEMESTRAL

16

PROVIMI PËRFUNDIMTAR SEMESTRAL

13

14

Parakushtet
Literatura

Referencatëtjera

Punë laboratorí
Përdorimi i
kompjuterit
Tëtjera

Nuk ka
1.
2.
3.
4.

ERGİN, Muharrem; Gramatike Turke, publikime Bogazici, Stamboll, 1984
EKER, Süer; Gjuha bashkekohore turke , publikime grafike , Ankara 2003
Banguoglu, Tahsin :Gramatike turke TDK , Ankara 2007
DENY, Jean. rregullat themelore te gramatikes se gjuhes turke, TDK publikime
Ankara 2004.
AKSAN, Doğan: “Dilbilimin Türkoloji Çalışmalarına ve Türkiye’ye Sağlayacağı Yararlar,
Katkılar”, 1. Dilbilim Sempozyumu, Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını, 18-19 Haziran
1987, s. 7-11.
AKSAN, Doğan: Her yönüyle dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim (5. Baskı: 3 cilt bir arada), Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 439.
AKSOY, Ömer Asım: Dil Yanlışları, Adam Yayınları; İstanbul, 1996 (İlk Baskı: 1980), Adam
Yayınları'nda Genişletilmiş Birinci Baskı: Temmuz 1991, 6. Baskı.
BANGUOĞLU, Tahsin: Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, 1974 (Türk Dil Kurumu
Yay.: Ankara, 1990).
DEMİR, Nurettin: “Türkçede Vurgu.” Türk Gramerinin Sorunları: Türkçede Vurgu. 22 Mart
2002. TDK. Ankara.
DEMİR, Nurettin- YILMAZ, Emine: Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003.
DEMİRCAN, Ömer: Türkçenin Ses Dizimi (Sesler, Sesbirimler, Ayırıcı Özellikler, Ses
Değişimleri, Vurgu, Vurgulama, Ezgi, Ezgileme), Der Yay., İstanbul 2001.
DENY, Jean: Grammaire de la Langue Turque (dialecte osmanli), Paris, 1921 (Çeviri: Ali Ulvi
Elöve, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Maarif Vekâleti Yay., İstanbul 1941).
ERCİLASUN, Ahmet Bican: Başlangıcında Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay.,
Ankara, 2004.
ERGİN, Muharrem: Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümleri İçin), Bayrak Yay., İstanbul, 2000.
GENCAN, Tahir Nejat: Dilbilgisi, Ayraç Yay., Ankara, 2001.
Nuk ka
Nuk ka

REZULTATET E LËNDËS DHE KOMPETENCAT
1
2
3
4

Njeh zonaret dhe bashkëtingelloret
Vecorite e intonacionit në gjuhën turke shpjegojne arsyet ,jep shembuj.
Flasin në gjuhen turke, pyesin , shpjegojne arsyet e ndryshimit te intonacionit.
Njohin strukturen e përshtatëshme të fjalëve nëgjuhën turke.
Mund të analizojë ndryshimin e intonacionit në gjuhën turke.
Gjykon dhe vlereson fonetikën gramatikore Turke të cdo elementi ose dialekti të gjuhës Turke.
Dinë se cfarëështë theksi në fjalë dhe fjali në gjuhën tuke.
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS

Notat e ndërmjetme
Gjysëm-finale
Kuize
Projekte
Projektesemestrale
Pjesëmarrja
Kontributi inotavetëndërmjetmembivlerësimin final
Kontributiiprovimit final mbivlerësimin final

Sasia
1
0
1
0
0

Përqindja
30
0
20
0
0
50

1

50
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3

Total

100

ECTS
SasiaToplam

Kohëzgjatja
(Orë)

Ngarkesatotal
e

16

3

48

14
1

2
15

28
15

Gjysëm finale

1

10

10

Provimi final

1

14

14

Tëtjera
Ngarkesa totale e orëve
ECTS

1

10

10
125
5

Aktivitetet

Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirëedhejavën e provimeve
: 16x Orëttotaletëkursit)
Orët e studimitjashtëklase (Parapërgatitje, Praktikaetj)
Detyra

Tabela 21 Shembull i Syllabus-it të përdorur

Page 55 of 75

Vlerësimi sipas standardeve
Standardet/kriteret
Përmbushja e standardit/ kriterit
I - PROGRAMET E STUDIMEVE TË OFRUARA
Standardi I. 1 - Institucioni ofron programe studimesh në përputhje me misionin dhe qëllimin e
tij.
Kriteri 1: Institucioni ofron programe të
akredituara të studimeve, të organizuara në
module dhe të vlerësuara në kredite, sipas
Sistemit Evropian të Transferimit dhe të
Grumbullimit të Krediteve (ECTS).
Kriteri 2: Sasia mesatare e krediteve të
grumbulluara gjatë një viti nga një student
që ndjek një program studimi me kohë të
plotë është 60.

Kriteri 1: Përkrah raportit të vetëvlerësimit institucional, SHLHPB, ka
paraqitur për akreditim edhe atë të programit Bachelor në Gjuhë dhe
Letërsi Turke. Studimet organizohen në module dhe vlerësohen në kredite,
sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe të Grumbullimit të Krediteve
(ECTS). Programi zhvillohet në përputhje me programin e licensuar nga
Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Kriteri 2: Sasia mesatare e krediteve të grumbulluara gjatë një viti nga një
student që ndjek një programi Bachelor ne Gjuhë dhe Letërsi Turke me
kohë të plotë është 60. Kjo vërtetohet edhe nga programet e licencuara nga
MASH dhe të shprehura në kurrikulën e programit.

II - ORGANIZIMI, DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMEVE
Standardi II.4 - Programet e studimeve të ciklit të parë janë të detajuara dhe informuese.
Kriteri 1: Njësitë kryesore, përgjegjëse
për një program studimi të ciklit të parë,
japin informacionet e nevojshme për
përmbajtjen e programeve të studimeve.

Kriteri 1: SHLHPB dhe Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit, si njësi e saj
kryesore, në kuadër të transparencës kundrejt studentëve dhe palëve të treta
të interesuara jep në faqen e internetit gjithë informacionin e nevojshëm për
përmbajtjen e programeve Bachelor që ofron. Informacioni mund të merret
edhe nga sekretaria mësimore dhë sekretaria e Departamentit.

Kriteri 2: Njësitë kryesore, përgjegjëse
për një program studimi të ciklit të parë,
japin informacionet e nevojshme për lëndët
me zgjedhje apo të detyruara për semestër.

Kriteri 2: Siç u përmend dhe më sipër, SHLHPB dhe Fakulteti i Filologjisë
dhe Edukimit si njësi kryesore e saj në kuadër të transparencës kundrejt
studentëvë dhe palëvë të treta të interesuara publikon në faqen e internetit
jep gjithë informacionin e nevojshëm për përmbajtjen e programeve
Bachelor që ofron. Informacioni mund të përfitohet gjithashtu nga
Sekretaria mësimore dhë Sekretaria e Departamentit.

Kriteri 3: Njësitë kryesore, përgjegjëse
për një program studimi të ciklit të parë,
japin informacionet e nevojshme për
ngarkesën mësimore, orët në auditor,
frekuentimin/ ndjekjen e programi.;

Kriteri 3: Siç u përmend edhe më sipër, SHLHPB dhe Fakulteti i
Filologjisë dhe Edukimit, si njësi e saj kryesore, në kuadër të transparencës
kundrejt studentëve dhe palëve të treta të interesuara jep në faqen e
internetit gjithë informacionin e nevojshëm për përmbajtjen e programeve
Bachelor që ofron. Studentët, pajisen gjithashtu me silabusin përkatës nga
çdo lektor në fillim të semestrit. Informacioni mund të merret edhe nga
sekretaria mësimore dhe sekretaria e Departamentit.

Kriteri 4: Njësitë kryesore, përgjegjëse
për një program studimi të ciklit të parë,
japin informacionet e nevojshme për
syllabuset e detajuara për secilën lëndë, për
praktikat, ushtrimet apo orët e laboratorit
etj.

Kriteri 4: Siç u përmend dhe më sipër, SHLHPB dhe Fakulteti i Filologjisë
dhe Edukimit si njësi kryesore e saj në kuadër të transparencës kundrejt
studentëvë dhe palëvë të treta të interesuara publikon në faqen e ınternetit
jep gjithë informacionin e nevojshëm për përmbajtjen e programeve
Bachelor që ofron. Studentët gjithashtu pajisen me silabusin përkatës nga
çdo lektor në fillim të semestrit. Informacioni mund të përfitohet gjithashtu
nga Sekretaria mësimore dhë Sekretaria e Departamentit.

Konkluzionet e GVB: Pas përfundimit të raportit të hartuar, grupi i vetëvlerësimit të brendshëm
(GVB) të departamentit diskutoi në mënyrë të hollësishme përputhshmërinë me kërkesat e përfshira
në kriteret e përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB konstaton se programi Bachelor në
Gjuhë dhe Letërsi Turke i përmbush kriteret e kërkuara.
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MËSIMDHËNIA
Pjesa përshkrimore;
Terma reference: organizimi i mësimdhënies, format e mësimdhënies, ngarkesa dhe
cilësia e realizimit, kontrolli i njohurive të studentëve, metodat e mësimdhenies,
teknologjitë e mësimdhënies, vlerësimi i brendshëm i mësimdhënies, aktivizimi i
studentëve në komponentët e aktivitetit të njësisë etj.
Çështjet në lidhje me organizimin e mësimdhënies, format e mësimdhënies, ngarkesa dhe
cilësia e realizimit, kontrolli i njohurive të studentëve, metodat e mësimdhenies, teknologjitë e
mësimdhënies, vlerësimi i brendshëm i mësimdhënies, aktivizimi i studentëve në komponentët e
aktivitetit të njësisë shpjegohen në Rregulloren e Studimeve Bachelor dhe të provimeve, e cila
gjendet bashkëngjitur me raportin.
Bashkangjitur gjendet Rregullorja e Studimeve të ciklit parë dhe provimeve.7
Bashkëngjitur gjendet Rregullorja e Studimeve të Ciklit Parë dhe e provimeve. 8
Organizimi i mësimdhënies
Procesi i arsimimi përbëhet nga leksionet, projektet dhe puna në studio, punimet në laborator dhe
atelie, praktikat, punimet në terren, seminare, punimi i diplomimit dhe punime të tjera të ngjashme,
të parashikuara në programin mësimor.9
Ngarkesa mësimore
Shpërndarja e ngarkesës mësimore është bёrё konform udhëzimeve të marra nga Ministria Arsimit
dhe Shkencës, në zbatim të Ligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisё Nr. 9741, datë
21.05.2007, i ndryshuar si dhe udhëzimet respektive të MASH.
SHLHPB i kushton një rëndësi të veçantë përzgjedhjes së stafit akademik, duke synuar përputhjen e
interesave të tyre me programet që ofrohen. Duke plotësuar të gjitha standtartet e parashikuara në
legjislacionin shqiptar në lidhje me numrin e stafit akademik për çdo department, SHLHPB ka
punësuar edhe staf me kohë të pjesshme i cili angazhohet në disa fusha, të cilat synohen që në vitet
në vijim të mbulohen nga stafi me kohë të plotë. Në këtë drejtim, krahasuar me vitin e parë
akademik 2011-2012, në vitin akademik 2012-2013 përqindja e programit të mbuluar nga stafi me
kohë të plotë është rritur në mënyrë të ndjeshme.
Cilësia e mësimdhënies
Departamenti, në bazë të kurikulës, i paraqet çdo anëtari të stafit akademik formatin bazë të
sylabus-it të përdorur nga institucioni, ku përfshihen të gjitha detajet në lidhje me mbarëvajtjen e
zhvillimit të lëndës. Pedagogu propozon brendinë apo ndryshimet e mundshme në sylabus, ku
përfshihen në mënyrë të detajuar të secilës lëndë: qëllimi i lëndës, objektivat, bibliografia e
detyrueshme, bibliografinë e rekomanduar etj. Dosja me karakteristikat e çdo lënde studjohet në
nivel departamenti dhe pasi shihet se është në përputhje me modelin e fakultetit dhe departamentit,
merr miratimin e tij.

7

Rregullorja e studimeve të ciklit të parë dhe provimeve

8

Shtojcë 28: Rregullore e studimeve të ciklit të parë dhe provimeve
9
Shtojca 28, neni 11
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Është e detyrueshme që nga ana e çdo pedagogu të përgatitet “dosja e lëndës” e cila përfshin të
gjitha materialet dhe leksionet e shjeguara gjatë semestrit, si një kopje shembull të provimeve të
zhvilluara, një kopje të provimit më të mirë dhe më të dobët etj.
Departamenti analizon të dhënat e anketimeve të zhvilluara me studentë për përmirësim të
kurrikulës dhe të stafit akademik.
Koha mesatare e zgjatjes së studimeve
Kohëzgjatja normale e përfundimit të studimeve bachelor është gjashtë semestra. Periudha
maksimale e studimeve është dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve.
Procesi i arsimimi përbëhet nga leksionet, projektet dhe puna në studio, punimet në laborator dhe
atelie, praktikat, punimet në terren, seminare, punimi i diplomimit dhe punime të tjera të ngjashme,
të parashikuara në programin mësimor.
Përveç rasteve kur vendoset ndryshe dhe përveç klasës përgatitore, kohëzgjatja e çdo lënde,
projekteve zbatuese, laboratorëve dhe veprimtarive të ngjashme.
Tregues të matshëm

Programi i Studimit Bachelor në gjuhë dhe
letërsi turke
Numri
i
Format e mësimdhënies
përgjithshëm i
orëve në auditor
a. Leksione
1728
b. Seminare
192
c. Ushtrime
d. Laboratore
e. Praktikë lëndore
f. Praktikë profesionale
g. Etj
72
Gjithsej
1992
Tabela 22 Ngarkesa e përgjithshme në auditor për format e mësimdhënies








Për leksionet
studentit
Për seminaret
studentit
Për laboratoret
Për praktikat lëndore
Për praktikën profesionale
Provimi përfundimtar
studentit

1728_ orë në auditor dhe 2472 orë punë e pavarur e
192 orë në auditor dhe

108 orë punë e pavarur e

0 orë në auditor dhe 0 orë punë e pavarur e studentit
0 orë në auditor dhe 0 orë punë e pavarur e studentit
0 orë në auditor dhe 0 orë punë e pavarur e studentit
72 orë në auditor dhe 742 orë punë e pavarur e
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Programi i studimit
Format e kontrollit
a.
b.
c.
d.

Ndjekja e lëndës dhe pjesëmarrja aktive
Plotësimi i detyrimeve (laboratorike, detyrave të kursit)
Testimet gjatë vitit
Provimi përfundimtar
Etj
Gjithsej

Pjesa
e
vlerësimit
përgjithshëm të studentit
10%
10%
20%
60%

të

100%

Tabela 23 Format e kontrollit të njohurive

Format e Kontrollit

Duke respektuar parimet e lirisë dhe autonomisë së pedagogut, SHLHPB përcakton mënyrat dhe
format e kontrollit duke lënë peshën e tyre në dorë të lektorit. Në këtë kuadër, format e kontrollit
përcaktohen në brëndinë e sylabusit përkatës për çdo lëndë, të cilat gjenden bashkëngjitur këtij
raporti.
Kryesisht, nota përfundimtare e çdo lënde synohet të jetë e përbërë nga disa zëra, siç janë provimi
gjysëm-final, pjesëmarrja në klasë, detyra apo projekte, provimi final etj, secili prej tyre me një
ngarkesë të vendosur më parë.
Format e kontrollit dhe formula e vlerësimit të studentëve për çdo lëndë, është prezantuar në PlanProgramin e secilës lëndë. Në fillim të çdo semestri pedagogët u bëjnë të ditur studentëve modelin
dhe formulën e zgjedhur për vlerësimin e njohurive të tyre përgjatë semestrit dhe në fund të tij.
Në përgjithësi provimi final zë përqindjen më të madhe të notës përfundimtare. Tezat e provimit
formulohen nga titullari i lëndës sipas një formati të përcaktuar nga institucioni.
Pёr efekt të objektivitetit të vlerёsimit, forma e kontrollit tё programeve të studimit të Fakultetit
bëhet me shkrim dhe e sekretuar.
Aktiviteti shkencor i IAL
1
2
3
4

Për punime shkencore individuale të pedagogëve
Për projekte shkencore në shkallë departamenti
Për projekte shkencore në shkallë fakulteti
Për projekte shkencore në bashkëpunim me të tjerë

Numri i studentëve të
aktivizuar
15

Tabela 24 Aktivizimi i studentëve në komponentët e aktivitetit të njësisë etj.
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STUDENTËT
Pjesa përshkrimore
Terma reference: procedurat e pranimit të studentëve, cilësia e studentëve për
pranim, numri i studentëve kur hyjnë dhe kur dalin në vite, koha mesatare e zgjatjes
së studimeve, kalueshmëria e studentëve dhe problemet që lidhen me të, statistika,
punësimi i të diplomuarve, komunikimi me ish-studentët e diplomuar, informimi i
studentëve.
Kushtet për pranimin e studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes
Pranohen për t’u regjistruar në programin e studimeve te ciklit të parë Bachelor, shtetasit shqiptarë
dhe të huaj që plotësojnë këto kushte:
i.
vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose
jashtë shtetit (barasvlerësuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e
Arsimit dhe e Shkencës);
ii.
plotësojnë kushtet e tjera të pranimit, të përcaktuara në rregulloren e
brendshme të Shkollës së Lartë;
iii. pranojnë pagimin e tarifës së caktuar mujore ose vjetore.
Numri i pranimeve bazohet në mundësitë reale të fakultetit për një mësim normal dhe brenda
standardeve të kërkuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Përzgjedhja e kandidatëve në ciklin e parë dhe ciklin e dytë të studimeve bëhet nga Komiteti
Shkencor, i cili përbëhet nga:
a)
b)
c)
d)

drejtori i Zyrës së Përzgjedhjes dhe Pranimit;
përgjegjësi i departamentit në të cilin studenti aplikon;
dekani i studentëve;
kancelari.

Lejohet transferimi i studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera të larta/universitetet,
vendase ose të huaja, publike ose private, në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe anasjellas
dhe brenda programeve të studimeve të Shkollës së Lartë, pasi të bëhet barasvlerësimi i provimeve,
sipas planeve mësimore përkatëse. Transferimi lejohet ndërmjet programeve të të njëjtit cikël
studimesh.
Regjistrimi i studentëve për vitin akademik 2011-2012 dhe analiza
Gjatë vitit akademik 2011-2012, në programin Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke
regjistruar gjithsej 28 studentë. Ndërkohë tre studentë rezultojnë të çregjistruar.
Sipas gjinisë, raporti i studentëve për vitin akademik 2011-12 ështe 8 djem dhe 20 vajza.
Gjatë vitit akademik 2012-2013, në programin Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke
regjistruar gjithsej 33 studentë.

janë

janë
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Programi Bachelor

Programi i Studimit
Gjuhë dhe Letërsi Turke

Gjithsej

2011-12

2012-13

28

33

61

Tabela 25 Programi i Studimit Gjuhë dhe Letërsi Turke

Sipas gjinisë, raporti i studentëve për vitin akademik 2012-13 ështe 24 djem dhe 9 vajza.
Programi Bachelor
Programi i studimit

Gjuhë dhe Letërsi Turke

2011-12
M
F

2012-13
M
F

8

24

20

9

Gjithsej

61

Tabela 26 Programi i Studimit sipas gjinisë

Të dhënat statistikore në vijim krahasojnë mesataren e përgjithshme të studentëve të regjistruar këtë
vit akademik me mesataren e semestrit të parë në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
Mesatarja e shkollës së Mesatarja për vitin
mesme
akademik
2011-2012
6.2

6.74

Diferenca

Koment

0.54

Mesat. e universitetit Mesat.
e gjimnazit

Tabela 27 Mesatarja për vitin akademik
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Tregues të matshëm
Programet e studimit
që ofron IAL

Procedurat e pranimit
të studentëve
1. Aplikimi nëpërmjet zyrës së
pranimeve ose faqes online
2. Letër motivimi
3. Dorëzim i listës së notave, diplomës
dhe një fotokopjeje të një mjeti
identifikimi
4. Nëse mesatarja është mbi 8.00,
dosja i dorëzohet përgjegjësit të
departamentit dhe kandidati për
student kalon për intervistë me të.
5. Nëse përgjegjësi i departamentit
vlerëson pozitivisht kandidatin për
student, dosja e tij i kalon komitetit
shkencor të departamentit
6. Nëse mesatarja e kandidatit është
nën 8.00, ai/ajo i nënshtrohet një
provimi hyrjeje nga ana e SHLHPB,
rezultatet e së cilit analizohen nga
komiteti shkencor i departamentit, i
cili vendos përfundimisht për
pranimin ose jo të kandidatit në
programin respektiv.

BA në
Gjuhë dhe Letërsi Turke

Kushte specifike
të pranimit të studentëve

1.

2.

3.

Mesatarja mbi 8.00 i
jep
të
drejtën
kandidatit të mos i
nënshtrohet provimit
të
pranimit
të
organizuar
nga
SHLHPB
Për studentët e huaj,
merret
për
bazë
provimi shtetëror i
organizuar në vendet e
tyre.
Nëse nuk kanë një
provim shtetëror të
tillë,
kandidati
i
nënshtrohet
një
provimi të organizuar
nga SHLHPB.

Tabela 28 Procedurat e pranimit të studentëve

5 vitet e fundit, duke
u nisur nga viti që po
bëhet RVB

Studentë të regjistruar në
vitin e parë (për herë të
parë)

Nota
mesatare

2011-2012
2012-2013

28
33

6.2
6.87

Studentë
të
diplomuar në vitin e
fundit
(pa
vite
përsëritëse)

Nota
mesatare

Tabela 29 Cilësia e studentëve kur hyjnë dhe kur mbarojnë

Programi i studimit

BSc në Gjuhë dhe Letërsi Turke 2011-12
BSc në Gjuhë dhe Letërsi Turke 2012-13

Numri
i
përgjithshëm i
studentëve
28
33

Kalueshmëria
e përgjithshme
28

Nota mesatare
numrin
përgjithshëm
studentëve
6.74

për
e
të

Tabela 30 Numri i përgjithshëm i studentëve dhe kalueshmëria e tyre në vite
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Mobiliteti i studentëve brenda sistemit të arsimit të lartë në vend

Krahasim midis mesatares së Shkollës së Mesme dhe Mesatares së Vitit Akademik 2011 –
2012 dhe 2012-13
Mesatarja e Shkollës së Mesme
Programi i Studimit

Mesatarja e Shkollës së Mesme
2011-12

Gjuhë dhe Letërsi Turke

Mesatarja e Shkollës së Mesme
2012-13

6.2

6.87

Tabela 31 Të dhëna për punësimin e studentëve

Studentët e ç’regjistruar
Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat në lidhje me studentët e ç’regjistruar për vitin
akademik 2011 – 2012
Numri i studentëve të çregjistruar
Numri i studentëve të çregjistruar
Departamentet
Gjuhë dhe Letërsi Turke

Data e çregjistrimit
23.01.2012
29.05.2012
10.10.2012

Numri i studentëve të çregjistruar
1
1
1

Tabela 32 Numri i studentëve të çregjistruar

Shkolla “Hëna e Plotë” (Bedër) ofron arsim më kohë të plotë. Studentët janë të detyruar të ndjekin
mësimet në mënyrë sistematike.
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Vlerësimi sipas standardeve
IV - INSTITUCIONI MBRON TË DREJTAT E STUDENTËVE
Standardi IV.1 - Institucioni ndjek një politikë të mirëpritjes së studentëve të rinj.
Kriteri 1: Pranimi në ciklin e parë tё
studimeve bëhet sipas ligjit nr. 9741, datë
21.5.2007, “Për Arsimin e Lartë në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe
aktet nënligjore në fuqi.

Kriteri 1: Pranimi i studentëve të rinj në programet e ciklit të parë që
ofrohen nga SHLHPB, bëhet sipas ligjit nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për
Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe aktet
nënligjore në fuqi.

Kriteri 2: Institucioni i arsimit të lartë
propozon kritere të veçanta për
përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët kanë
mbaruar maturën shtetërore, për t’u
pranuar në ciklin e parë të studimeve.

Kriteri 2: Siç është e specifikuar dhe në Nenin 5 të rregullores së
Studimeve Bachelor dhe Provimeve, gjatë përzgjedhjes së kandidatëve,
që kanë mbaruar maturën shtetërore, për t’u pranuar në ciklin e parë të
studimeve, SHLHPB ka vënë si kriter bazë pranimi mesataren mbi 8
(tetë) të shkollës së mesme. Kandidatët që nuk e plotësojnë kushtin e
lartpërmendur i nënshtrohen provimit të pranimit. Elementë të tjerë
pranimi janë letra e motivimit, si dhe intervista me përgjegjesin e
departamentit.

Standardi IV.2 - Institucioni informon studentët në lidhje me politikat e punësimit.
Kriteri 1: Studentët informohen në
mënyrë të detajuar për programin e
studimit, organizimin dhe kohëzgjatjen e
programit të studimeve.

Kriteri 1: Studentët e SHLHPB informohen në mënyrë të detajuar për
programin e studimit që ndjekin, mënyrën e organizimit dhe kohëzgjatjen
e programit të studimeve nëpërmjet javës së orientimit në fillim të vitit
akademik, guidës së studentit, si edhe informacionit të publikuar në
faqen zyrtare të SHLHPB.

Kriteri 2: Studentët vlerësojnë pedagogun
e çdo lënde në përfundim të semestrit.

Kriteri 2: Në kuadrin e krijimit të sistemit të sigurimit të brendshëm të
cilësisë në Shkollën e Lartë, duke filluar nga semestri i vjeshtës së vitit
akademik 2011-2012, e gjithë puna e stafit akademik është vlerësuar nga
ana e studentëve në fund të çdo semestri përmes plotësimit të një ankete,
të përbërë nga kategori të veçanta për vlerësimin e pedagogut, vlerësimin
e lëndës, si edhe kënaqësisë së përgjithshme të studentëve për lëndën e
dhënë nga pedagogu përkatës. Studentët mund të shprehin kënaqësinë
ose pakënaqësinë e tyre në lidhje me kategoritë përkatëse duke ruajtur
fshehtësinë e plotë.
Përgjigjet e marra nga studentët janë analizuar dhe janë marrë, gjithashtu
edhe rezultatet përkatëse. Rezultatet e performancës janë shpërndarë nga
rektori për petagogët në fjalë dhe për përgjegjësit e departamenteve
përkatëse. Fshehtësia e informacionit është e mbrojtur në të gjitha fazat e
nxjerrjes së rezultateve, në shpërndarjen e korrespondencës në njësitë
në fjalë, personat, si edhe në arkivimin e tij. Rezultatet e anketave të
vlerësimit të pedagogëve dhe të lëndës sigurojnë të dhëna të rëndësishme
sasiore dhe janë marrë në konsideratë në lidhje me rinovimin e
kontratave me stafin akademik, si edhe në caktimin e personeli në lëndët
përkatëse.

Kriteri 3: Studentëve u ofrohet shërbimi i
këshillimit të karrierës.

Kriteri 3: SHLHPB ndjek politika mbështetëse për ecurinë e studentëve.
Për këtë arsye, është themeluar edhe Dekanati i Studentëve, një ndër
funksionet e të cilit është këshillimi për studentët.
Çdo department ka caktuar një person përgjegjës për këshillimin e
karrierës. Ata të cilët mblidhen nën bashkërendimin e dekanit të
studentëve.
Çdo grup i caktuar studentësh është nën përkujdesjen e një këshilltari
Page 64 of 75

akademik, i cili ndihmon në mbarëvajtjen e çështjeve mësimore.
Kriteri 4: Studentët informohen për
mundësitë për punësim pas diplomimit në
këtë program studimi.

Kriteri 4: Nëpërmjet këshillimit të karrierës, leksioneve të hapura,
seminareve profesionale etj., studentët e SHLHPB informohen hollësisht
për mundësitë e punësimit pas diplomimit në këtë program studimi.

Standardi IV.3 - Institucioni ka statistika për numrin e studentëve që ndjekin programet e
studimeve të ciklit të parë.
Kriteri 1: Institucioni ka statistika vjetore
për numrin e të diplomuarve në ciklin e
parë.

Kriteri 1: Aktualisht, SHLHPB, nuk ka të diplomuar. Në një plan
afatshkurtër planifikohet ngritja e Zyrës së Alumnit pranë Dekanatit të
Studentëve, e cila do kryejë funksionet, që përmenden në kriter.

Kriteri 2: Institucioni ka statistika vjetore
për numrin e studentëve të regjistruar në
programet e studimeve të ciklit të parë,
tërheqjet nga programi, si edhe largimet
para përfundimit të programit apo
mospërfundimin me sukses të vitit
akademik në të cilin zhvillohet programi i
studimeve.

Kriteri 2: Sekretaria mësimore pranë SHLHPB ndjek nga afër
regjistrimin e të gjithë studentëve duke krijuar dosjen individuale për çdo
student dhe raporton në mënyrë periodike në fund të çdo semestri
statistikat e studentëve të çdo programi.

Kriteri 3: Institucion i ka të dhëna për
ecurinë e studentëve gjatë zhvillimit të
programit të studimeve që nga pranimi e
deri në diplomim.

Kriteri 3: Të gjitha rezultatet e vlerësimit të studentëve në çdo lëndë
nëpërmjet sekretarisë së Departamentit i kalojnë sekretarisë mësimore, e
cila i arkivon ato. Ndërkohë, pranë Dekanatit të Studentëve është ngritur
edhe Zyra për Planifikimin e Karrierës, e cila është e angazhuar në
ndjekjen e mundësive për praktika profesionale të studentëve. Kjo zyrë i
ndjek ata deri në momentin e diplomimit.

Standardi IV.4 Institucioni angazhon personelin e tij për përkujdesjen ndaj studentëve.
Kriteri 1: Institucioni u ofron këshillim
karriere studentëve, ndjek përparimin e
tyre dhe i ndihmon ata në çështjet që kanë
të bëjnë me procesin mësimor.

Kriteri 1: Siç u përmend edhe më sipër, SHLHPB u ofron këshillim
karriere të gjithë studentëve. Pikërisht për këtë është ngritur edhe
Komiteti për Planifikim të Karierës, i cili është në varësi të Dekanatit të
Studentëve. Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke ka emëruar
përfaqësuesin e tij për të ndjekur përparimin e studentëve. Ndërkohë,
Departamenti, me qëllim ndjekjen dhe asistencën për çështjet që kanë të
bëjnë me procesin mësimor, ka emëruar edhe një këshilltar akademik për
çdo vit, i miratuar ky me vendim Senati. 10

Kriteri 2: Institucioni (nëpërmjet Zyrës
për Këshillimin e Karrierës) ndihmon
studentët në përzgjedhjen e institucionit
kur
do të zhvillojnë praktikën
profesionale, në rastet kur parashikohet një
praktikë e tillë.

Kriteri 2: Në ndihmë të studentëve Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë
Turke ka krijuar një rrjet të gjerë bashkëpunimi me institucione të
ndryshme, brenda dhe jashtë vendit. Departamenti i ka ndihmuar
studentët në përzgjedhjen e institucionit, në të cilin ata do të zhvillojnë
praktikën profesionale, duke dërguar kërkesa të veçanta për çdo
institucion brenda dhe jashtë vendit. 11

Konkluzionet e GVB. Pas përfundimit të raportit të hartuar, grupi i vetëvlerësimit të brendshëm
(GVB) të departamentit diskutoi në mënyrë të hollësishme përputhshmërinë me kërkesat e
përfshira në kriteret e përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB konstaton se programi
Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke i përmbush kriteret e kërkuara.

10

Shto vendimin.
Për praktikat e zhvilluara, shikoni raportin e aktiviteteve.
Kopje e kërkesave të drejtuara institucioneve të ndryshme.
11
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KËRKIMI SHKENCOR NË FUNKSION TË PROGRAMIT TË STUDIMIT.
Kërkimi shkencor
Pjesa përshkrimore
Terma reference: politikat e kërkimit shkencor, botimet në vite, projektet e fituara
dhe të realizuara, pjesëmarrja në veprimtaritë brenda dhe jashtë vendit, aktivitetet e
organizuara nga njësia, lidhja e kërkimit shkencor me mësimdhënien, vlerësime
zyrtare të veprimtarisë kërkimore individual ose për njësinë.
Politikat e kërkimit shkencor
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është një institucion i arsimit të lartë, i orientuar drejt
kërkimit shkencor. Shkolla inkurajon të gjithë anëtarët e stafit akademik për të qenë aktivë në
fushën kërkimore, duke ofruar mbështetje financiare. Në përfundim të çdo viti akademik, të gjitha
publikimet shkencore të botuara nga ana e stafit akademik vlerësohen nga një juri e posaçme në
bazë të kritereve të përcaktuara në “Rregulloren për Nxitjen e Publikimeve Shkencore” të Shkollës,
duke u mbështetur në kriteret përkatëse. Çdo vit, Këshilli Administrativ i Shkollës vendos masën e
shpërblimit për çdo pikë të fituar dhe në bazë të pikëve të mbledhura, çdo anëtar i stafit akademik
përfiton shpërblimin përkatës.
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ofron gjithashtu, mbështetje financiare për pjesëmarrjen e
stafit akademik në konferenca dhe veprimtari shkencore, të organizuara brenda dhe jashtë vendit. Si
rregull, çdo anëtar i stafit akademik ka të drejtë të përfitojë një herë në vit mbështetje financiare për
pjesëmarrje në këtoveprimtari.
Në të njëjtën kohë, organizimi ose bashkorganizimi i konferencave dhe i veprimtarive shkencore të
një niveli ndërkombëtar është një tjetër dimension i rëndësishm i politikës kërkimore të Shkollës së
Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
Informacion për ndërlidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien
Prodhimi në fushën e kërkimit shkencor, paraqitur në formë tabele
(botimet, projektet e fituara dhe të realizuara, pjesëmarrja në veprimtaritë brenda dhe jashtë
vendit, veprimtaritë shkencore të organizuara nga njësia, bashkëpunimi me institucionet e tjera në
nivel lokal, kombëtar a ndërkombëtar, shoqëruar me të dhëna për datën, vendin dhe pjesëmarrësit).
Gjatë vitit akademik 2011-2012, një pjesë e mirë e stafit akademik ka marrë pjesë në konferenca
dhe veprimtari të ndryshme shkencore brenda dhe jashtë vendit. Njëkohësisht, Shkolla e Lartë
“Hëna e Plotë” (Bedër) ka organizuar pesë konferenca shkencore ndërkombëtare.
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Publikimet shkencore
1
1

2
3
4
5
6
7
8

Publikimet Shkencore
Adem Balaban. Romanet shpirtërorë të Orhan Pamuk’ut “Libri i Zi” dhe Elif Şafak’ut “Dashuria”,
Konferenca Ndërkombëtare “The Spiritual Quest in Humanities” 11 – 13 Maj 2012 Shkolla e lartë
“Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri
Adem Balaban. Turkologu Shqiptar: Tahir N. Dizdari, Konferenca Ndërkombëtare “Aspektet e
Perbashketa ne Kulturen Turke dhe Shqiptare” 25 – 26 Maj 2012 Shkolla e lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër). Tiranë, Shqipëri
Adem Balaban. Zgjidhje dhe rekomandime në gjetjen e fjalëve koresponduese Turqisht për fjalët e
huaja, Konference Ndërkombëtare, 1 Qershor 2012 Stamboll, Turqi
Bünyamin Çağlayan. Këshillat e Osman Hulusit, Konferenca Ndërkombëtare “The Spiritual
Quest in Humanities” 11 – 13 Maj 2012 Shkolla e larte “Hëna e Plotë” (Bëder). Tirane, Shqipëri
Bünyamin Çağlayan. Mylemat e këshillit te Nezimit, Konference Ndërkombëtare, 12 Maj 2012
Ordu
Bünyamin Çağlayan. Një vlerë e përbashkët e letërsisë Turke dhe Shqiptare: Historitë e Nasredin
Hoxhës, Konferenca Ndërkombëtare “Aspektet e Përbashketa në Kulturen Turke dhe Shqiptare”
25 – 26 Maj 2012 Shkolla e lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqiperi
Sadullah Yılmaz. Katekizmi universal i proverbave, Konferenca Ndërkombëtare “The Spiritual
Quest in Humanities” 11 – 13 Maj 2012 Shkolla e larte “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqiperi
Sadullah Yılmaz. Fatma Makbule, Konferenca Nderkombetare “The Spiritual Quest in
Humanities” 11 – 13 Maj 2012 Shkolla e larte “Hena e Plote” (Beder). Tirane, Shqiperi

Libra të botuar nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Nr. ISBN
1
2
3
4

Autori

Titulli

ISBN: 978-9928- Shkolla e Lartë “Hëna e First International Young Researchers Conference
4120-0-3
Plotë” (Bedër)
on Laë “Human Rights in the 21st Century”
Shkolla e Lartë “Hëna e International Conference on Educational Sciences
ISBN: 978-9928Plotë” (Bedër)
"Challenges and Quality Development in Higher
4106-2-7
Education"
ISBN: 978-9928- Shkolla e Lartë “Hëna e
Fragmente nga Tirana
4106-1-0
Plotë” (Bedër)
ISBN: 978-9928- Shkolla e Lartë “Hëna e International Conference on Humanities “The
4120-1-0
Plotë” (Bedër)
Spiritual Quest in Humanities”

Tabela 33 Libra të botuar nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
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Konferencat e organizuara nga Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
1. ICES 2012 : Konferenca Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit dhe Teknologjisë

"Sfidat dhe Rritja e Cilësisë në Arsimin e Lartë "
Qershor 22-23, 2012
2. Konferenca e Parë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi

“Aspektet e Përbashkëta në Kulturën Turke dhe Shqiptare”
Maj 25-26, 2012

Tregues të matshëm:
Aktivitete të planifikuara individuale dhe në shkallë institucioni në pesë vitet
e fundit veprimtari
1. Numri i botimeve nga personeli akademik efektiv i IAL
29
2. Numri i projekteve kërkimore të fituara
0
3. Numri i projekteve të zbatuara
0
4. Numri i veprimtarive shkencore të organizuara nga IAL
6
5. Numri i pjesëmarrësve në veprimtari shkencore brenda IAL 230
6. Numri i kërkimeve shkencor e në procesin mësimor
26
7. Numri i studentëve të përfshirë në kërkimin shkencor
24
8. Numri i çmimeve kombëtare
0
Tabela 34 Të dhëna për kërkimin shkencor

 Dokumentacioni përkatës
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BASHKËPUNIMI KOMBËTAR E NDËRKOMBËTAR DHE MARRËDHËNIET ME
PUBLIKUN
Pjesa përshkrimore
Terma reference: bashkëpunimi me institucionet e tjera në nivel lokal, kombëtar
apo ndërkombëtar, lëvizshmëria e personelit akademik në secilin nga nivelet e
mësipërme, pjesëmarrja në programe kombëtare dhe ndërkombëtare, lidhjet me
komunitetin e biznesit dhe me tregun e punës
.
Që nga themelimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), një ndër objektivat e saj ka qenë
promovimi ndërkombëtar, si dhe vendosja e marrëdhënieve të ngushta me institucionet e arsimit të
lartë në rajon dhe më gjerë.
Për të realizuar këtë qëllim në vitin 2011 u themelua Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare e cila
është në varësi të Rektoratit. Detyra kryesore e kësaj zyre është që të zgjeroj dhe të përforcoj
marrëdhëniet ndërmjet SHLHPB dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë në rajon dhe më gjerë.
SHLHPB, brenda një kohe të shkurtër, ka arritur të vendosë marrëdhënie të ngushta me IAL - të në
rajon në baza shkëmbimi programesh, stafi dhe studentësh, organizimin e konferencave të
përbashkëta si dhe në kërkimin shkencor etj.
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Tregues të matshëm

Veprimtari shkencore individuale dhe në shkallë institucioni në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar në
pesë vitet e fundit
1
Numri i pjesëmarrësve si partnerë në projekte kombëtare a ndërkombëtare
0
2
Numri i leksioneve dhe i seminareve me lektorë të huaj
23
3
Numri i pjesëmarrësve në trajnime në fushën e kërkimit shkencor jashtë vendit
0
4
Lëvizshmëria e studentëve nga IAL dhe drejt IAL
0
5
Infrastruktura në funksion të kërkimit shkencor
0
Numri i pjesëmarrësve në veprimtari shkencore jashtë IAL/ jashtë vendit dhe 3
6
prezantime
7
Numri i çmimeve ndërkombëtare në fushën e kërkimit shkencor.
0
Tabela 35 Të dhëna për bashkëpunimin kombëtar dhe ndërkombëtar

Komunikimi dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera shtetërore, organizata profesionale,
komunitetin e biznesit, tregun e punës dhe aktorë të tjerë shoqërorë të rëndësishëm për arsimin e
lartë
Institucionet dhe Organizatat bashkëpunuese
Institucionet qeveritare bashkëpunuese
Universiteti Pammukale
Denizli - Turqi

Universiteti
“Istanbul
Stamboll - Turqi

Yıldız

Universiteti Fatih
Stamboll - Turqi

Universiteti Suleyman Shah
Stamboll - Turqi

Universiteti Epoka
Tiranë - Shqipëri

Universiteti Gediz
Izmir - Stamboll

Universiteti Ndërkombetar i Burçit
Sarajevë – Bosnje Hercegovina

Universiteti 19 Maj
Samsun - Turqi

Teknik”

Lloji i bashkëpunimit
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
Shkëmbim stafi dhe studentësh,
bashkëorganizim aktivitetesh shkencore,
pjesëmarrje në projekte të përbashkëta
kërkimore
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Organizatat Profesionale
Ëorld Media Group – Frankfurt/Gjermani
Today’s Zaman Neëspaper – Stamboll/Turqi
Samanyolu Broadcasting Group – Stamboll/Turqi
International Laë Student Association
Meridian Language Center

Komuniteti i biznesit, tregu i punës
Univers Alb Sh.a (American Hospital)

Albtelecom Sh.a

Lloji i bashkëpunimit
Trajnime profesionale,stazhe studentore.
Trajnime profesionale,stazhe studentore.
Trajnime profesionale,stazhe studentore.
Pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme si
konferenca, seminare, në fushën e së
drejtës ndërkombëtare
Trajnime profesionale,stazhe studentore,
projekte të përbashkëta kërkimore.
Lloji i bashkëpunimit
Karta Vital
Trajnime profesionale,stazhe studentore,
projekte të përbashkëta në dobi të
komunitetit,
promovimin
dhe
shkëmbimin e ideve, informacionit dhe
teknologjisë në metodat e mësimdhënies

Tabela 36 Komunikimi dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera shtetërore


Dokumentacioni përkatës
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Vlerësimi sipas standardeve
Standardi VII.1 - Institucioni garanton marrëdhënie të frytshme bashkëpunimi mes
personelit të vet.
Kriteri 1: Për hartimin dhe mbikëqyrjen e
programit, institucioni nxit bashkëpunimin
ndërmjet personelit brenda institucionit
nëpërmjet shkëmbimit të informacionit.

Kriteri 1: Në SHLHPB, për hartimin dhe mbikëqyrjen e programit,
nxitet bashkëpunimi ndërmjet personelit brenda institucionit nëpërmjet
shkëmbimit të informacionit. Shkëmbimi i mendimeve reflektohet edhe
në mënyrën e hartimit dhe vlerësimit të vazhdueshëm të kurrikulës së
programit, i cili propozohet nga Këshilli i departamentit dhe pasi ka
marrë aprovimin e Këshillit të fakultetit, i dërgohet për miratim senatit
akademik.

Kriteri 2: Nëpërmjet ndarjes së detyrave
mes personelit brenda institucionit, marrjes
së përgjegjësive përkatëse dhe analizës së
vazhdueshme të punës së tyre, institucioni
garanton
marrëdhënie
të
frytshme
bashkëpunimi.

Kriteri 2: Kompetencat dhe ndarja e detyrave te personeli është i
parashikuar në Rregulloren e Organizimit Administrativ, e cila
mundëson marrjen e përgjegjësive përkatëse dhe analizën e
vazhdueshme të punës së tyre dhe garanton marrëdhënie të frytshme
bashkëpunimi.

Standardi VII.2 - Institucioni garanton marrëdhënie bashkëpunimi me institucionet
homologe jashtë vendit dhe aktorët e biznesit vendas ose të huaj.
Kriteri 1: Për realizimin e objektivave të
programeve të studimeve, institucioni
dëshmon se ka vendosur marrëdhënie
bashkëpunimi me institucionet homologe
jashtë vendit dhe aktorët e biznesit vendas
ose të huaj.

Kriteri 1: Për realizimin e objektivave të programeve të studimeve,
institucioni dëshmon se ka vendosur marrëdhënie bashkëpunimi me
institucionet homologe jashtë vendit dhe me aktorët e biznesit vendas
ose të huaj.
Në bashkëpunim me njësitë e veta funksionale, SHLHPB, studion
tregun dhe ndjek një strategji të hapur për bashkëpunimi edhe
partneritet në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar për realizimin e
misionit dhe të qëllimit të tij. SHLHPB, me institucionet arsimore të
huaja që ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi ndjek një politikë
favorizuese për lëvizshmërinë e personelit akademik dhe të studentëve
të huaj, për organizimin e përbashkët të konferencave ndërkombëtare
dhe projekteve të përbashkëta kërkimore dhe për trajnime profesionale
e stazhe studentore. Ndër institucionet, me të cilat SHLHPB ka
nëshkruar marrëveshje bashkëpunimi, janë:
1. Universiteti Pammukale, Denizli, Turqi
2. Universiteti Istanbul Yıldız Teknik, Stamboll, Turqi
3. Universiteti Suleyman Şah, Stamboll, Turqi
4. Universiteti Fatih, Stamboll, Turqi
5. Universiteti Epoka, Tiranë, Shqipëri
6. Universiteti Ndërkombëtari i Burçit, Sarajevë, Bosnje
Hercegovina
7. Universiteti Gediz, Izmir, Turqi
8. Universiteti 19 Maj, Samsun, Turqi
Si aktorë biznesi, ndër institucionet me të cilat SHLHPB ka nëshkruar
marrëveshje bashkëpunimi, janë:
1. World Media, Frankfurt, Gjermani
2. Today’s Zaman, Stamboll, Turqi
3. STV, Stamboll, Turqi
4. Qendra e Kurseve Meridian, Tiranë, Shqipëri
5. Albtelekom Sh.a, Tiranë, Shqipëri
6. Univers Alb. Sh.a (American Hospital), Tiranë, Shqipëri
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Kriteri 2: Institucioni ka vendosur
marrëdhënie
bashkëpunimi
me
punëdhënësit për kryerjen dhe mbikëqyrjen
e praktikës, në varësi të programeve të
studimeve që ofrojnë.

Kriteri 2: SHLHPB, veçanërisht Departamenti I Gjuhës dhe Letërsisë
Turke u kushton rëndësi të veçantë praktikave profesionale. Prandaj,
gjatë verës studentët nxiten dhe iu ofrohet mundësia të ndjekin praktika
profesionale. Për të lehtësuar gjetjen e vendeve të praktikave për
studentët, gjatë vitit akademik 2011-12, SHLHPB, ka nënshkruar tre
marrëveshje bashkëpunimi me kompani të sektorit privat në Shqipëri,
dy në Turqi dhe një në Gjermani. Ato janë :
1. Today’s Zaman, Stamboll, Turqi
2. STV, Stamboll, Turqi
3. Qendra e Kurseve Meridian, Tiranë, Shqipëri
4. Albtelekom Sh.a, Tiranë, Shqipëri
5. Univers Alb. Sh.a (American Hospital), Tiranë, Shqipëri

Kriteri 3: Institucioni organizon trajnime të
mëtejshme profesionale në bashkërendim
me punëdhënësit.

Kriteri 3: Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), duke u bazuar në
Deklaratën e Bolonjës, nevojat e tregut në vend, rajon dhe më gjerë, nxit
frymën e formimit të vazhdueshëm. Në këtë kuadër, SHLHPB ofron një
varg metodash dhe modulesh që synojnë zhvillimin e mëtejshëm
individual dhe mosshkëputjen nga mjedisi arsimor. Për këtë arsye,
pranë SHLHPB është ngritur Qendra e Edukimit të Vazhduar dhe e
Formimit Profesional, dhe janë organizuar një sërë specializimesh.
Organizimi i Qendrës dhe veprimtaria e saj kryhet, sipas rregullores
përkatëse.12
Formimi i vazhdueshëm është një çështje së cilës i jepet përparësi edhe
në planin strategjik, ku parashikohen prioritetet për përmirësimin dhe
zhvillimin e mëtejshëm të Qendrës në fjalë.13
Disa prej këtyre programeve janë: Trajnimi i stafit të SHLHPB për
vendosjen e standarteve ISO; Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë;
Komunikimi i brendshëm institucional etj.

Kriteri 4; Institucioni bën një raport
analitik të përfitimeve nga marrëveshjet
kontraktuale në funksion të realizimit të
programeve të studimeve.

Kriteri 4: Aktualisht, SHLHPB nuk e ka konsideruar si të
domosdoshme marrjen e shërbimeve nga palët e treta, për realizimin e
programeve të studimit, duke i plotësuar këto nevoja me kërkimet e
veta.

Konkluzionet e GVB.
Pas përfundimit të raportit të hartuar, grupi i vetëvlerësimit të brendshëm (GVB) të departamentit
diskutoi në mënyrë të hollësishme përputhshmërinë me kërkesat e përfshira në kriteret e
përcaktuara dhe e miratoi atë me konsensus. GVB konstaton se programi Bachelor në Gjuhë dhe
Letërsi Turke i përmbush kriteret e kërkuara.

12
13

Shtojca 4 – Rregullore e Qendrës për Edukim të Vazhdueshëm dhe Formim Profesional.
Shtojca 2 – Plani Strategjik i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë ” (Bedër), f. 31.
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ANALIZA SWOT
RVB mbyllet me “Analizën përmbledhëse të RVB” sipas metodës SWOT (Strengths-pikat e
forta; Weaknesses- pikat e dobëta; Opportunities-mundësitë; Threats-pengesat).
Pika të forta:
1. Ndërtimi i institucionit dhe programeve mbi bazën e një vizioni, misioni dhe plani
të zhvillimit strategjik të qartë, të plotë, modern. Dokumenti i Planit Strategjik të
Zhvillimit të institucionit është një dokument që orienton drejt dhe me realizëm
zhvillimin në kontekstin e institucionit, kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.
2. Program bashkëkohor studimi të një cilësie të lartë. Të gjitha programet e SHLHP
BEDER vlerësohen si programe që garantojnë përgatitjen e studentëve në përputhje
me objektivat dhe profilin e përcaktuar. Ato janë ndërtuar në përputhje me vizionin,
misionin e institucionit, nevojat e tregut, objektivat e reformës së arsimit të lartë në
vend dhe të Procesit të Bolonjës dhe kanë të integruar përvojën më të mirë
bashkëkohore të huaj dhe vendase.
3. Staf akademik me kombësi turke. Mësimi i gjuhës dhe letërsisë Turke bëhet shumë
me i lehtë dhe më cilësor me një staf akademik që gjuhën turke e ka gjuhë amëtare. Në
këtë mënyrë studentët do të mund ta mësojnë gjuhën turke jo vetëm më shpejt, por do
mund t’i japin fjalëve edhe theksin e duhur.
4. Kombinimi i standardeve akademike me aplikimet e botës reale. Programet e
studimit respektojnë standardet akademike duke i lidhur ato me aplikimet e
profesioneve dhe specialiteteve.
5. Ofertë akademike elastike. Programet janë përshtatur sipas interesave të grupeve të
studentëve gjë që i ka bërë më të efektshme studimet dhe konkurrimin në tregun e
punës.
6. Numri i konsiderueshëm i studentëve. Ky është një tregues që dëshmon për
interesimin për programet e ofruara nga SHLHP Beder dhe për pranimin nga tregu të
të diplomuarve të këtij institucioni.
7. Infrastrultura moderne dhe funksionale. Ky është një tregues që ndihmon
realizimin me efektivitet të programeve.
8. Bashkëpunim i institucionalizuar më institucione homologe dhe institucione,
ndërmarrje. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi SHLHP Beder realizon objektivat për
praktikën, kërkimin, ndarjen e përvojave dhe punësimin e të diplomuarve.
9. Hartimi dhe përdorimi i një dokumentacioni ligjor dhe pedagogjik në nivelin e
institucionit dhe të programeve (Statuti i SHLHPB, Rregullorja e SHLHPB,
Rregullorja për Regjistrimin dhe Administrimin e të dhënave të Studentëve, Politika e
Vlerësimit të Brendshëm, Rregulloret e Programeve MP, Paketa e Praktikës, Paketa e
Provës Finale, Planet mësimore, Programet lëndore, etj). Ky tregues dëshmon për një
veprimtari të institucionalizuar, të strukturuar dhe të standardizuar.
10. Baza e të dhënave për studentët dhe personelin akademik. Zotërimi i të dhëna të
regjistruara dhe përdorimi elktronik i tyre ka krijuar avantazhe për të mbajtur në shumë
të dhëna, për t’i organizuar ato në mënyra të ndryshme, për t’i përdorur më lehtësisht
nga të interesuarit.
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11. Strukturë e kompletuar organizative dhe funksionale. Krijimi i një strukture të
kompletuar, i njësive koordinuese dhe btë sigurimit të cilësisë kanë ndihmuar në një
menaxhim më të efektshë, delegim të detyrave dhe përmbushje më të mirë.

Pika të dobëta:
1) Numri i vogël i stafit akademik me titull Profesor dhe As. Prof
2) Sigurimi i literaturës së fushës në tregun shqiptar.
Mundësitë:
1) Për përmirësimin e numrit të stafit akademik, do të duhet të shtojmë numrin e
pedagogëve si me kontratë, ashtu dhe ata efektivë.
2) Do të ishte ndihmuese nëse do të bëhej një abonim vjetor me librari elektronike
Pengesat:
1) Në departamentin tonë pjesa më e madhe e studentëve janë shtetas të huaj dhe si
rrjedhojë hasin vështirësi në dorzimin në kohë të dokumentacioneve.

Aspekte për përmirësim
1. Numri i stafit akademik nuk është në nivelin e duhur. Për një cilësi më të mirë në
mësimdhënie do të nevojitej një numër më i madh i stafit akademik.
2. Sigurimi i literaturës elektronike, veçanërisht të periodikëve do të ndihmonin shumë
studentët, si dhe stafin në gjetjen e sa më shumë informacioneve, në kohë sa më të shkurtër.
Rekomandime
1. Për përmirësimin e numrit të stafit akademik, do të duhet të shtojmë numrin e pedagogëve si
me kontratë, ashtu dhe ata efektivë.
2. Do të ishte ndihmuese nëse do të bëhej një abonim vjetor me librari elektronike
Grupi i Vlerësimit të Brendshëm
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Adem Balaban
Dr. Bunyamin Caglayan
Paola Mekolli
Arti Omeri, MA
Kelment Lleshanaku, Përfaqësues i studentëve

- Kryetar
- Anëtar
- Sekretare
- Anëtar
- Anëtar
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