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Parathënie për Procesin e Vlerësimit të Jashtëm
I.

PARIMET E PUNËS SË GVJ






Besimi
Vlerësimi i mbështetur në dokumenta të paraqitura nga GVJ, Institucioni, etj.
Profesionalizmi, vërtetësia,
Objektiviteti, paanshmëria, transparenca e plotë dhe
Përfshirja e të gjithë aktorëve në të gjitha fazat e vlerësimit.

Objektivat kryesore të procesit të vlerësimit janë:
 Të zbulojë fakte që bëjnë sa më të qartë gjendjen e një institucioni, apo programi
studimi në Arsimin e Lartë, në kohë reale dhe në kontekstin kombëtar e
ndërkombëtar
 Të bëjë publik informacionin, 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 cilësinë e IAL, programeve të studimit,
diplomave e shërbimeve që ato ofrojnë
 Të japë një bazë të mjaftueshme të dhënash, rekomandimesh e konsideratash
profesionale, që do të shërbejnë si pikënisje për procesin e mëtejshëm të
akreditimit.
 Të shërbejë për kultivimin e kulturës së cilësisë në IAL e cila shihet në ndërtimin
e strukturave, praktikave dhe procedurave të brendshme të vlerësimit të cilësisë,
struktura të cilat kombinojnë eksperiencën e fituar gjatë vlerësimit të brendshëm
dhe të jashtëm.

II.

ETAPAT E PROCEDURËS SË VLERËSIM IT TË JASHTËM













Miratimi i kërkesës së IAL dhe përcaktimi i afateve kohore të Vlerësimit të
Jashtëm
Ngritja e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm (GVJ) nga APAAL dhe miratimi i
përbërjes së tij në KA. APAAL mori pjesë me anëtarë, sipas madhësisë së grupit.
Njoftimi i IAL për përbërjen e GVJ dhe afatet kohore të Vlerësimit të Jashtëm
Kontraktimi i anëtarëve të GVJ
Trainimi i GVJ nga stafi i APAAL dhe njohja me Dosjen e Vetëvlerësimit
Hartimi nga APAAL i programit të vizitës/ave në vend (axhenda) nga GVJ.
Njoftimi i titullarit të IAL për programin që do të ndjekë GVJ gjatë vizitave në
këtë institucion
Kryerja e procesit të vlerësimit të jashtëm (shih më poshtë).
Dorëzimi i Draft-Raportit të Vlerësimit të Jashtëm nga GVJ.
Dërgimimi i Draft-Raportit të GVJ në IAL
Ardhja e vërejtjeve/Miratimit të IAL për draft RVJ
Dorëzimi i Raportit përfundimtar të Vlerësimit të Jashtëm
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III. PËRMBAJTJA E RAPORTIT TË VLERËSIMIT TË JASHTËM
RVJ mun d të përbëhet nga 12 Rubrika kryesore. Ç do rubrikë që kërkohet të analizohet mund të
përbëhet nga tre pjesë:


Pjesa përshkrimore



Tregues të matshëm (Të dhëna, shoqëruar me Anekset).



Vlerësimi sipas Standardeve

Në pjesën përshkrimore, GVJ sipas termave të referencës përshkruan aspektin përkatës të
vlerësimit. Në pjesën e treguesve të matshëm GVJ do të japë të dhëna sasiore, tabela etj, të cilat
vërtetojnë përfundimet e pjesës përshkrimore. Ndërsa në pjesën e vlerësimit cilësor sipas
standardeve , GVJ do të përgjigjet konkretisht për çdo kriter dhe për çdo stan dard, nëse
plotësohet apo jo.

RAPORT I GRUPIT TË VLERËSIM IT TË JASHTËM
Për Programin e Studimit
BACHELOR në GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE

HYRJE
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze është njësi bazë mësimore -kërkimore e Fakultetit të
Filologjisë dhe Edukimit në Shkollë n e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), e çelur me vendim të Këshillit
të Ministrave, Nr. 286, datë 06. 04. 2011 dhe funksionon në përputhje me “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”.
Si njësi bazë mësimore -kërkimore, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze zhvillon,
administron dhe bashk ërendon mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në fushën e gjuhës dhe
letërsisë angleze dhe amerikane.

M ISIONI
Misioni i Departametit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze është përgatitja e individëve me dije të
thelluara në fushën e gjuhës, letërsisë dhe kulurës angleze dhe amerikane, zhvillimi i të
menduarit kritik të tyre dhe aftësive të shprehjes dhe të komunikimit në këtë gjuhë, si edhe
përgatitja e profesionistëve të interesuar në kërkimin shkencor në këto fusha.

GRUPI I VLERËSIM IT TË JASHTËM (GVJ)
 Përbërja e GVJ:
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1. Vilma Tafani
2. Albert Sheqi

A). ADM INISTRIM I I NJËSISË NË SHËRBIM PROGRAMIT TË STUDIM IT
1. Misioni/Objektivat e programit të studimit
Pjesa përshkrimore
Terma reference: Qëllimet dhe objektivat e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor,
strategjitë afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, ndjekja dhe përshtatj a e objektivave dhe e
qëllimeve me kohën, të dhëna të përgjithshme për IAL.

Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit në Shkollë n e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka në përbërje tri
njësi bazë: Departamenti n e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze ; Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë
Turke dhe Departamenti n e Shkencave të Edukimit. Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit synon
dhënien e një kontributi cilësor në zhvillimin arsimor të kapaciteteve njerëzore në Shqipëri, rajon
dhe më gjerë.
Misioni i Fakultetit i Filologjisë dhe Edukimit mbështetet në dy shtylla kryesore: përgatitjen e
individëve të kualifikuar në tri fushat që mbulon si edhe nxitjen dhe mbështetjen e kërkimit
shkencor me qëllim përditësimin e njohurive në këto disiplina shkencore.
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze është njësi bazë mësmore -kërkimore e cila ka
misionin e përgatitjes së individëve të aftë në fushën e gjuhës, letërsisë dhe kulturës së vendeve
anglishtfolëse, ofrimin e njohurive bazë dhe të shëndosha në këto disiplina studimi përmes
mësimdhënies dhe nxitjes së mendimit kritik dhe të pavarur, si edhe thellimin e përsosjen e
aftësive të komunikimit në gjuhën angleze. Të gjitha këto veprimtari zhvillohen në respekt të
lirive akademike të përcaktara në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007, “Mbi Arsimin e Lartë në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10307, datë 22.07.2010 “Për Disa Ndryshime
dhe Shtesa në “Ligjin mbi Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, si edhe rreguloreve të
SHLHPB.
Përmbushja e këtij misionit jep si rezultat individë të arsimuar dhe qytetarë të aftë e të
përkushtuar ndaj vendit dhe shoqërisë.
Për të përmbushur këtë mision Departamenti i Gjuhë dhe Letërsisë Angleze: ka kurrikul
akademike të konsoliduar dhe të plotë e cila realizohet përmes mësimdhënies cilësore , kryen
veprimtari kërkimore dhe shkencore në dobi të studentëve dhe stafit akademik, të cilat janë një
kontribut i shtuar edhe për shoqërinë , si edhe organizon veprimtari jashtëkurikulare në dobi të
studentëve dhe palëve të tjera të interesuara në këtë fushë.
Ky program studimi ka si objektiv parësor t'u ofrojë arsim cilësor specialistëve , studiuesve dhe
përkthyesve të ardhshëm në fushën e gjuhës, letërsisë dhe kulturës angleze . Këtë objektiv
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Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze e siguron duke u paraqitur studentëve programe të
plota dhe të harmonizuara të cilat ngërthejnë të gjitha njohuritë e nevojshme për një përgatitje të
thelluar në fushën e gjuhës, letërsisë dhe kulturës angleze, duke gërshetuar njohuritë teorike me
ato praktike.
Në përmbushje të programit të ofruar studentët gëzojnë aftësitë e mëposhtme :
 nivel të avancuar të njohurisë së gjuhës angleze në të gjithë komponentët kryesorë të saj që u
lehtëson komunikimin e mendimeve dhe ideve në kontekste të ndryshme shoqërore dhe
profesionale ,
 aftësi analize të strukturës dhe mekanizmave të gjuhës dhe të letërsisë angleze ,
 aftësi përkthimi nga anglishtja në shqip dhe anasjelltas për të lëh tësuar komunikimin
ndërkulturor,
 aftësi në mbledhjen, organizimin, vlerësimin e burimeve, kategorizimin, dhe paraqitjen e
informacionit,
 analizë e autorëve përfaqësues të letërsisë anglofone ,
 zhvillim i strategjive të të mësuarit gjatë gjithë jetës, punës individuale dhe asaj në grup,
 zhvillim të të menduarit kritik.

Vlerësimi sipas Standardeve

Standardet/kriteret

Vlerësimi i IAL sipas standardit/ kriterit1

I - OFRIM I I PROGRAM EVE TË STUDIM EVE
Standardi I. 1 - Institucioni ofron programe stu dimesh në përputhje me misionin dhe qëllimin
e tij.
Kriteri 1: Programet e studimeve në Departamentin e
Kriteri 1: Programet e studimeve hartohen
Gjuhës dhe Letërsisë Angleze janë të hartuara në
në përputhje me qëllimet dhe misionin e
përputhje me kërkesat ligjore dhe procedurat
institucionit;
përkatëse. Ato janë në të përshtatura me misionin dhe
qëllimet e SHLHPB.
Kriteri 2: Programet e studimeve kanë
Kriteri 2: Programi i studimit "Bachelor" në "Gjuhë
objektiva të përcaktuar qartë për formimin
dhe letërsi angleze" ka si objektiv ofrimin e njohurive
e studentëve në atë program, të cilët
të thelluara për studentët në gjuhën, letërsisë dhe
përfshijnë dijet, aftësitë dhe kompetencat
kulturën angleze, për t‟i pajisur ata me aftësi
profesionale që duhet të fitojnë studentët
komunikimi të shkëlqyera në këtë gjuhë.
në pë rfundim të programit të studimit dhe
Kriteri 3: Në përputhje me kërkesat ligjore dhe
që karakterizojnë profilin e programit;
procedurat për licensim, SHLHPB, me anë të
ekspertëve ka bërë një studim të tregut të punës. Në
Kriteri 3: Programet e studimeve hartohen
përfundim të studimit është vendosur për programet
në përputhje me nevojat e tregut të punës;
që do të ofrohen.
Kriteri 4: Në harmoni me politikat më të fundit
Kriteri 4: Programet e studimeve hartohen
arsimore në vendin tonë, sektori i përgatitjes së
në përputhje me zhvillimin ekonomik të
ekspertëve cilësorë të gjuhës angleze paraqet hapësira
vendit.
të mjaftueshme për punësimin e të diplomuarve.
Standardi I.2 - Programet e studimeve janë në përputhje me strategjinë për zhvillim të
institucionit.
Kriteri 1: Programet e studimeve janë Kriteri 1: Programi i studimit "Bachelor" në Gjuhë dhe
përshtatur me strategjinë për zhvillim të Letërsi Angleze është konceptuar në harmoni të plotë
institucionit;
me misionin e përgjithshëm të Shkollës së Lartë “Hëna
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e Plotë” (Bedër) si edhe me standardet ndërkombëtare.
Kriteri 2: Programet e studimeve të ciklit Kriteri 2: Programi bazohet në Kartën e Bolonjës që
të parë synojnë pajisjen me njohuritë bazë, përcakton ndarjen dhe grupimin e lëndëve në
mbi metoda e parime shkencore të kurrikulën e programit Bachelor. Programi u ofron
përgjithshme;
studentëve njohuritë bazë si edhe metodat e parimet
Kriteri 3: Programet e studimeve të ciklit shkencore të përgjithshme.
të parë synojnë dhe formimin e shprehive Kriteri 3: Programi i studimit u ofron studentë ve një
të veçanta në një llojshmëri të gjerë llojshmëri të gjërë profesionesh e specialitetesh , me
profesionesh e specialitetesh, në realizimin qëllim
realizimin e misionit dhe
qëllimit të
e misionit dhe qëllimit të institucionit;
institucionit.
II - ORGANIZIM I, DREJTIM I DHE ADM INISTRIM I I P ROGRAM EVE TË STUDIM EVE
Standardi II.1 - Programet e studimeve synojnë të plotësojnë nevojat e tregut të punës.
Kriteri 1: Programet e studimeve synojnë Kriteri 1: SHLHPB e ka të përcaktuar në objektivat e
të plotësojnë nevojat e tregut të punës, në planit strategjik përditësimin e programeve mësimore
përputhje me synimet strategjike të dhe kërkimit shkencor në përputhje me nevojat e
zhvillimit ekonomik kombëtar;
tregut.
Kriteri 2: Institucioni, për vlerësimin e Kriteri 2: Rektorati i SHLHPB analizon dhe monitoron
nevojave të tregut të punës, kryen një rregullisht tregun e punës dhe zhvillimet ekonomike
studim tregu, i cili përfshin:
rajonale duke bërë sugjerimet përkatëse si:
a. mundësitë
e
punësimit
të
a. mundë sitë për punësimin e studentëve të
studentëve në tregun vendas ose atë
di plomuar në institucion si në tregun vendas po
rajonal, kombëtar e ndërkombëtar;
ashtu edhe në atë rajonal dhe ndërkombëtar;
b. kërkesat e punëdhënësve;
b. kërkesat e punëdhënësve në fushën e gjuhës
c. një parashikim të përafërt për
dhe letërsisë angleze ;
numrin e pritshëm të studentëve që
c. numri i pritshëm i studentëve që mund të
mund të regjistrohen në këtë
regjistrohen në programin e hapur;
program;
d. numri i studentëve të regjistruar në vitet
d. numrin e të regjistruarve në
pararaardhëse në universitet e tjera që kanë këtë
programe
të
ngjashme
në
program.
institucionet simotra.
Standardi II.2 - Programet e studimeve synojnë ruajtjen e vlerave kulturore kombëtare dhe
interesave kombëtare.
Kriteri 1: Programi është në harmoni dhe përputhje
Kriteri 1: Institucioni ofron programe
me politikat kombëtare të parashikuara në planin
studimesh që nuk bien ndesh me interesat
strategjik mbi arsimin e lartë të Ministrisë së Arsimit
kombëtare;
dhe të Shkencës.
Kriteri 2: Programi ndihmon në ruajtjen e vlerave
Kriteri 2: Programet e studimeve synojnë
kulturore kombëtare dhe promovon kulturën dhe
të ndihmojnë ruajtjen e vlerave kulturore
traditën shqiptare te studentët e huaj, që aktuaisht
kombëtare.
janë nga 14 ve nde të ndryshme të botës.
Konkluzione të GVJ: Grupi i vlerësimit të jashtëm (GVJ) vlerëson se kërkesat dhe kriteret e
përcaktuara përmbushen plotësisht.

2. Struktura akademike e Fakultetit (përgjegjës për programin e studimit)
Pjesa përshkrimore
Terma reference: përbërësit e njësisë dhe stafet e tyre, kompetencat, Baza e të dhënave të
njësisë, freskimi i vazhdueshëm i saj dhe përgjegjësitë e mbajtjes dhe dhënies së
informacionit

Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit është njësi kryesore e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
dhe ka strukturën si më poshtë vijon:
Tabela no. 1
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Tabela no.1
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit ë shtë përgjegjës për mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe
zhvillimin kulturor në fushat mësimore -kërkimore që mbulon. Fakulteti ofron tri programe
studimi, në përfundim të të cilave përfitohet diplom a përkatëse.
Tregues të matshëm:


Fakulteti, Organizimi hierarkik i Fakultetit



Organet e zgjedhura në të gjitha nivelet



Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion

Hierarkia

drejtuese

akademike

e

Fakultetit

të

Filologjisë

dhe

Edukimit ë shtë: dekani,

zëvendësdekani, përgjegjësi i departamentit. Funksionet dhe kompetencat e dekanit përcaktohen
në Statutin e SHLHPB, neni 27, ato të zëvendësdekanit në nenin 28, dhe të përgjegjësit të
departamentit në nenin 33. Dekani i Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit është Dr. Ahmet
Ecirli. Drejtuesit e SHLHPB në të gjitha nivelet janë të emëruar.
Kancelari i SHLHPB është kreu i strukturës administrative të SHLHPB. Ai emërohet nga Këshilli i
Lartë ndërsa detyrat dhe kompetencat e tij përcaktohen në nenin 24 të Statutit të SHLHPB.
Organet kolegjiale të Fakultetit janë: këshilli i fakultetit, këshilli i administrimit të fakultetit dhe
këshilli i departamentit. Kompentencat e tyre përcaktohen respektivisht në nenet 29, 30 dhe 32
të statutit të SHLHPB.
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Në Këshillin e Departamentit përfshihet i gjithë stafi akademik i brendshëm në disiplinat
përkatëse. Këshilli i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze përbëhet nga 7 antarë të
drejtuar nga përgjegjësi i departamentit, Dr. Hasan Uğur.

3. Personeli akademik dhe personeli mbështetës për programin e studimit
Pjesa përshkrimore
Terma reference: Të dhëna për kualifikimin e Personelit akademik, ndarja e tij në Personel
Akademik Efektiv (PAE) dhe Personel Akademik me Kontratë (PAK), Personel Administrativ
(PA), 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
rekrutimit të personelit akademik, etj.

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze është njësi bazë mësmore-kërkimore e Fakultetit të
Filologjisë dhe Edukimit në SHLHPB. Ky Departament ka misionin e përgatitjes së individëve të
aftë në fushën e gjuhës, letërsisë dhe kulturës së vendeve anglishtfolëse, ofrimin e njohurive bazë
dhe të shëndosha në këto disiplina studimi përmes mësimdhënies dhe nxitjes së mendimit kritik
dhe të pavarur, si edhe thellimin e përsosjen e aftësive të komunikimit në gjuhë n angleze.
Për të plotësuar nevojat për personel akademik me tituj dhe grada shkencore , Departamenti i
Gjuhës dhe Letërsisë Angleze ka ndërthurur punësimin e profesionistëve vendas me ata të huaj
me përvojë në fushën akademike që mbulon departamenti .
Për vitin akademik 2012-2013, në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit raporti student/pedagog
është 251 studentë/44 pedagogë, pra mesatarish 5.7 student/pedagog.
Gjatë vitit akademik 2012-2013, në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë u angazhuan 24
pegagogë për 58 studentë, pra mesatarish 2.4 studentë/pedagog.
SHLHPB n djek një politikë të qartë punësimi në bazë të kontratave të rregullta të nënshkruara
midis palëve. Lista e plotë e kontratave është paraqitur në Shtojcën 23.
Tregues të matshëm:


Struktura didaktike (seksionet) për de partamentet ose programin e studimit



Numri i Personelit Akademik Efektiv (PAE) dhe Personelit Akademik me Kontratë (PAK),
titujt/gradat,

Fakulteti i Filologjisë
Personeli Akademik
Efekti v (PAE)
(Emër Mbiemër)
Hasan Uğur
1.

dhe Edukimit Departamenti Gjuhës dhe
Detyra
në Titulli
Personeli Akademik me
Departament
/Grada
Kontratë (PAK)
(Emër Mbiemër)
Elida Tabaku
Përgj. i Dep
Dr.
1.

Letërsisë Angleze
Titulli
Institucioni ku
/Grada
punon
full
time
Prof. As. Universiteti i
Tiranës
Dr.
Doktorant Universiteti i

2.

Rudina Guleker

Zv. Përg j. i Dep

Doktorant

2.

Elvana Shtëpani

3.

Yakup Çetin

Lektor

Dr.

3.

Artur Jaupaj

Dr.

4.

Recep Şahin Arslan

Lektor

Dr.

4.

Bavjola Shatro

Dr.
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Tiranës
Canadian
Institute
of
Technology
Universiteti

5.

Arti Omeri

Lektor

MA

5.

Rregjina Gokaj

Doktorant

6.

Enriketa Söğütlü

Lektor

MA

6.

Anita Neziri

Doktorant

7.

Robert Cook

Lektor

MA

7.

Pamela Cohn

MA

"Aleksandër
M oisiu"
Universiteti
"Aleksandër
M oisiu"
Universiteti
"Aleksandër
M oisiu"
-

8.

Lavdrim Shahinaj

MA

-

9.

M artin Arslanian

MA

10.

Anisa Prifti

MA

Universiteti
Amerikan
i
Tiranës
Lincoln Center

11.

Etleva Gogu

MA

12.

Carrie Ann M organ

MA

13.

Katherine Kyes

MA

14.

Elona Vrenezi

MA

15.

Enkeleda Jata

MA

16.

Ervin Balla

MA

17.

Loran Gami

Dr.

M eridian
Language
Center
ELT
Project
Development
M eridian
Language
Center
Universiteti
M esdhetar
i
Tiranës
Universiteti
"Aleksandër
M oisiu"
Universiteti
i
Tiranës

Tabela 2: Të dhëna sipas kualifikimit të stafit akademik

Numri i personelit akademik për Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze:
Personel akademik efekti v (PAE); personel akademik me kontratë (PAK), ti tujt/gradat.
Shkolla e Lartë “Hëna e
Plotë” (Bedër)

Fakulteti i Filologjisë
dhe Edukimit

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Numri i PAE
Numri i PAK
Gjithsej
Tituj/
Tituj/
Gj Tituj/
Gj
Gj
Gra da
Gra da
Gra da
7 3- Dr
17 1-Prof. as.dr.
24 1-Prof. as.dr.
1- Doktorant
3-Dr.
6-Dr.
3- MA
3-Doktorant
4-Doktorant
10-MA
13- MA

Tabela 3: Të dhëna sipas kualifikimit të stafit akademik
 Të dhënat sipas kualifikimit dhe Raportet midis tyre

Titulli
Profesorë
Profesorë të Asociuar
Doktorë
Pedagogë Doktorantë

0
0
3
1

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
PAE
PAK
Raporti
PAE/PAK
0
0
1
0/1
3
3/3
3
1/3

Page 9 of 36

Pedagogë me MA
3
Asistentë me MA
0
Asistentë pa MA
0
Personel administrativ
1
Tabela 4: Të dhënat sipas kualifikimit dhe raportet midis tyre

10

3/10

Grafiku i mëposhtëm shpreh raportin midis personelit akademik efektiv dhe personelit akademik
me kontratë të punësuar në total (dmth, jo për çdo semestër) nga Departamenti i Gjuhës dhe
Letërsisë Angleze:

Grafiku 1: Raporti PAE-PAK



Të dhënat sipas seksit
Titulli

Profesorë
Profesorë të Asociuar
Doktorë
Pedagogë Doktorantë
Pedagogë me MA
Asistentë me MA
Asistentë pa MA
Personel administrativ
Tabela 5: Të dhënat sipas sipas seksit



0
0
0
1
1
0
0
1

Të dhëna sipas moshës së personelit

Personeli sipas
titujve/gradave
Profesorë
Profesorë
Doktorë
Pedagogë
Pedagogë
Asistentë
Asistentë

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
PAE
PAE
Raporti
Femra
Meshkuj
F/M
0
0
0
0/0
3
0/3
0
1/3
2
3/10

të Asociuar
Doktorantë
me MA
me MA
pa MA

0
0
0
1
1
0
0

Numri i personelit akademik efektiv dhe personelit
administrativ
M osha
M osha
M osha
(25-35)
(36-45)
(46-55)
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
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Personel administrativ
1
Tabela 6: Të dhënat sipas moshës së personelit
Departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze ka një staf të ri të përkushtuar, me objektiva të
qarta. Mbetet detyrë që të punohet në drejtim të kualifikimit të mëtejshëm, të promovimit të
titujve akademikë, pasi asnjë nga stafi akademik efektiv nuk ka titull akademik (Docent, Prof.
Assoc apo Prof) Ka doktorantë dhe ky numër duhet shtuar, ose të përpiqen të rekrutojnë staf me
gradën shkencore „Doktor‟.


Të dhëna sipas moshës së personelit

Personeli sipas titujve/gradave
Profesorë
Profesorë të Asociuar
Doktorë
Pedagogë Doktorantë
Pedagogë me MA
Asistentë me MA
Asistentë pa MA
Personel administrativ
Tabela 6: Të dhënat sipas moshës së personelit

Numri i personelit akademik
M osha
M osha
M osha
(25-35)
(36-45)
(46-55)
0
0
0
0
0
0
1
1
1
8
3
2
0
1
0
0
0
1



Kontratat e punës, njohja me detyrat dhe të drejtat



Cilësia e stafit ndihmës/ administrativ për çdo njësi bazë



Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion

me kontratë
M osha
M osha
(56-65) (66-68 )
0
0
1
0

Vlerësimi sipas Standardeve

Standardet/kriteret

Përmbushja e standardit/ kriterit

III - PERSONELI I INSTITUCIONIT
Standardi III.1 - Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente të rekrutimit dhe
vlerësimit të personelit.
Kriteri 1: Institucioni ndjek procedura Kriteri 1: S HLHPB n djek një procedurë ligjore të
ligjore dhe transparente të rekrutimit të qartë dhe transparente pë r rekrutimin e personelit,
personelit në përputhje me statutin dhe duke njoftuar edhe zyrën rajonale të punës për
rregulloren;
vendet e lira të punës. SHLHPB ka miratuar një
rregullore të punësimit bazuar në statutin e vet.
Kriteri 2: Personeli akademik i punësuar Kriteri 2: Ky është kriter pjesërisht i përmbushur
me kohë të plotë përbën së paku 70% të nga Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në
personelit akademik të angazhuar për SHLHPB, i cili duke qenë në hapat e parë ka zgjedhur
realizimin e programeve të studimeve të të ndërthurë përvojën e stafit efektiv me kohë të plotë
ciklit të parë;
dhe përvojës së personelit të kualifikuar me kohë të
pjesshme, me synimin e rritjes dhe kualifikimit të
personelit të vet 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.
Kriteri 3: Institucioni ndjek procedura Kriteri 3: SHLHPB ka të miratuar Rregulloren e
ligjore dhe transparente të vlerësimit të Punësimit. SHLHPB kryen në mënyrë të rregullt
personelit;
anketa për vlerësimin e stafit akademik nga studentët
dhe bën publike pikët e vlerësimit të personelit.
Kriteri 4: Institucioni mban një bazë të Kriteri 4: SHLHPB ruan një bazë të dhënash të plotë
dhënash të raporteve të rekrutimit të për marrjet në punë. Institucioni ka krijuar dosjet e
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personelit, të njoftimeve për punë, etj.

personelit të punësuar dhe atij të larguar, si edhe
ruan të gjitha njoftimet e publikuara për marrjet në
punë.

Standardi III.2 - Institucioni disponon një bazë të dhënash për personelin e tij.
Kriteri 1: S HLHPB, dhe Fakulteti i Filologjisë dhe
Kriteri 1: Institucioni disponon një bazë të Edukimit ka një bazë të dhënash të hollësishme në
dhënash të hollësishme për anëtarët e lidhje me anëtarët e personelit, në formë të printuar
personelit akademik të përfshirë në program
dhe ele ktronike , si të personelit me kohë të plotë edhe
dhe të personit përgjegjës për organizimin e atij me kohë të pjesshme .
programit të studimit;
Kriteri 2: SHLHPB dispon on të gjithë listën e
personelit, qoftë atij akademik por edhe atij
administrativ si me kohë të pjesshme edhe me kohë
të plotë, në formë elektronike dhe të printuar.
Kriteri 3: Poçedurat dhe kriteret e rekrutimit të
personelit akademik publikohen si në faqen zyrtare të
Kriteri 3: Institucioni publikon kriteret dhe
procedurat e rekrutimit të personelit SHLHPB ( http://www.beder.edu.al/) ashtu e dhe në
zyrën rajonale të punësimit. SHLHPB i boton kritere t
akademik;
dhe proce durat edhe në gjuhën angleze për të ruajtur
barazinë në konkurim edhe për personat e huaj që
Kriteri 4: Institucioni angazhon si titullarë
të lëndëve/moduleve për programet e kanë interes të punësohen në SHLHPB.
studimeve të ciklit të parë, personel Kriteri 4: Këtë kriter SHLHPB e plotëson duke
rekrutuar personel të kualifikuar me kohë të
akademik që ka së paku gradën shkencore
pjesshëm në mënyrë që të ketë një personel me grada
“Doktor„ ose titullin akademik “Docent„.
të tilla në një përqindje të kënaqshme.
Standardi III.3 - Institucioni angazhon personel ndihmës mësimor shkencor dhe a dministrativ
për përmbushjen e misionit të tij.
Kriteri 1: SHLHPB dëshmon një angazhi m optimal të
Kriteri
1:
Institucioni
dëshmon një
personelit ndihmës mësimor-shkencor për realizimin
angazhim optimal të pe rsonelit ndihmës
e
orëve
laboratorike.
Përpos
la boratorëve
mësimor-shkencor për realizimin e orëve
kompjuterikë, Departamenti duhet të paiset edhe me
laboratorike
dhe
për mirëmbatjen e
laboratorin e gjuhës.
laboratorëve e mjediseve shkollore;
Kriteri 2: Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve
Kriteri
2:
Institucioni
dëshmon një
Juridike është e angazhuar maksimalisht pët të
angazhim optimal të burimeve njerëzore për
pasqyruar të gjitha domosdoshmëritë apo nevojat për
përmbushjen e objektivave të programeve të
përmbushjen e objektivave të programeve të ciklit të
studimeve të ciklit të parë;
parë.
Kriteri 3: Institucioni vë në dispozicion
Kriteri 3: SHLHPB miraton në çdo fillimviti akademik
personel të mjaftueshëm për instruktimin,
këshilltarët e studentëve dhe vë në dispozicion të tyre
udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e studentëve
personelin e nevojshëm për kryerjen e praktikë s
në praktikën profesionale (së paku 1
profesionale, kryesisht në qendrat e gjuhëve të huaja
tutor/instruktor për 12 studentë).
me të cilat ka marrëveshje.
Standardi III.4 - Institucioni angazhohet për kualifikimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm të
personelit të tij.
Kriteri 1: Institucioni organizon programe
Kriteri 1: S HLHPB organizon në mënyrë të rregullt
specifike për kualifikimin e mëtejshëm
programe specifike për kualifikimin e mëtejshëm
profesional të personelit akademik e të
profesional të personelit akademik.
personelit mësimor-shkencor;
Kriteri 2: SHLHPB disponon bazë të dhënash për të
Kriteri 2: Institucioni disponon një bazë të
gjitha programet e ofruara duke e ruajtur
dhënash të programeve të studimeve të
informacionin si të printuar ashtu edhe elektronik.
ofruara.
Konkluzione të GVJ: Në përfundim të raportit të hartuar, Grupi i Vlerësimit të Jashtëm (GVJ)
diskutoi përputhshmërinë me kërkesat e përfshira në kriteret e përcaktuara dhe vlerëson se
programi i studimit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze në SHLHPB e përmbush standardi n e
kërkuar.
Kriteri 2: Institucioni disponon listën e
plotë të personelit akademik për secilin
semestër, të persone lit ndihmës mësimorshkencor dhe atij administrativ;

4. Infrastruktura në funksion të programeve të studimit, logjistika dhe shërbime
të tjera ndaj komunitetit
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Pjesa përshkrimore
Terma reference: mjediset, infrastruktura,
shërbime të tjera për studentët, residencat.

teknologjitë e

informacionit,

biblioteka,

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është e vendosur në Tiranë në Rrugën "Jordan Misja".
Godina ku kjo Shkollë e Lartë zhvillon veprimtarinë e saj ka një sipërfaqe të përgjithshme prej
3945 m2, e ndarë në 9 kate , nga të cilët një kat është nëntokësor.
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) po punon për n dërtimin e një kampusi universitar të
standardeve bashkëkohore.
Gjatë viteve akademikë 2011-2012 dhe 2012-2013, në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
janë përdorur dhjetë klasa. Përpos klasave, për zhvillimin e procesit arsimor përdoren edhe tre
auditorë . Klasat dhe auditorët janë të pajisura me projektor, dërrasë interaktive dhe kompjuter.

Lista e klasave dhe auditorëve:
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

Emri i audi torëve
301
401
501

Hapësira e brendshme (m2 )
90
90
90

Kapaciteti
56
56
56

T abela 7: Lista e klasave

T abela 8: Lista e klasave

Shënim: T abelat e mësipërme janë mbështetur në tabelat e ofruara nga RVB dhe vizitat në institucion nga GVJ.

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka edhe një laborator kompjuterik e paisur me 24
kompjutera, (salla 402) si edhe një salla konferencash (H1) me sipërfaqe prej 200 m 2 dhe
kapacitet prej 190 vënde.

BIBLIOTE KA
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ka një bibliotekë në katin e parë të godinës e cila
funksionon si pjesë përbërëse e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) . Biblioteka është një
mbështetje e rëndësishme si për stafin akademik po ashtu edhe për studentët e departamentit të
gjuhës dhe letërsisë angleze . Nga vizita fakt-mbledhëse e GVJ rezultoi se shërbimi bibliotekar
kryhet prej punonjësve të caktuar posaçërisht nga institucioni .
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Biblioteka ka një sipërfaqe prej afro 200 metra katror ku ruhet një fond prej 23 518 libra dhe
funksionon një sallë leximi me një kapacitet prej 56 vendesh. Librat janë të inventarizuar dhe të
ndarë sipas fushave dhe tematikës. Librat e hulumtuar në bibliotekë janë në gjuhë të ndryshme shqip, anglisht, turqisht, arabisht, etj.
SHLHPB bën pasurimin periodik të Bibliotekës me fond libror dhe me shtypin e ditës. Pasurimi i
bi bliotekës duhet të synojnë blerjen e librave të cilët stafi akademik i përcakton si tekste bazë apo
lexime të detyruara në programet e lëndë ve universitare të cilat zhvillohen në departamentet
përkatëse të SHLHPB, referuar këtu departamentit të gjuhës dhe letërsisë angleze.
SHLHPB ka infrastrukturë elektronike të kompletuar. Faqa e internetit është moderne dhe aty
SHLHPB bën publik gjithë informacionin kryesor për institucionin si edhe shpall të gjitha
veprimtaritë

dhe

konferencat shkencore

duke

garantuar transparencë

dhe

shpejtësi

në

shpërndarjen e informacionit. E-biblioteka e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është një
lidhje që të shpie në faqen e internetit: www.jstor.org.

Në dobi të studentëve dhe stafit akademik, SHLHPB ka vënë në përdorim një nga laboratorët
kompjuterikë dhe një nga klasat të cilat mund të përdoren për punë nga studentët gjatë kohës së
të lirë. Një printer dhe një qendër fotokopjeje janë vendosur në katin e parë të Shkollës për t'u
përdorur nga studentët me çmimi të ulura. Në të gjitha ambjentet e SHLHPB ofrohet internet
wireless pa pagesë për studentët.

Tregues të matshëm:
 Mjediset për Programin e studimit
 Salla për leksione
 Klasa për seminare
 Salla për aktivitete promovuese
 Salla për praktikë lëndore/ profesionale
 Laboratorë për lëndët
 Laboratorë informatike
 Salla interneti
 Salla për bibliotekë
 Mjedis për fotokopjime, librari etj
 Zyrë informacioni për studentët
 Nyje hidrosanitare
 Mjediset për stafin:
 Mjedise për Dekanin/ kancelarin
 Zyra për sekretarinë mësimore
 Zyra për departamentet/qëndrat kërkimore
 Zyra për personelin akademik
 Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion

M jediset e fakultetit
Mjediset
Salla për leksione
Klasa për seminare
Salla për veprimtari pro movuese
Salla për praktikë lëndore/ profesionale

Sasia
3
2
0
0
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Sipërfaqja
123.2
192.4

Norma m2 / për student
0.48
0.76

Laboratorë për lëndët
Laboratorë informatike
Salla interneti
Salla për b ibliotekë
Mjedise për fotokopjime, librari et j
Zyra informacioni për studentët
Korridore/holle
Mjedise sportive
Mjedise shërbimi për të tretë
Mjedisi hid rosanitare për studentët
Mjedisi hid rosanitare për personelin akademik
Mjediset për stafin:
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 mb ledhje
Mjedis për stafin e shërbimit
Mjedise për veprimtaritë e qeverisë studentore
Mjedise çlodhëse, si kafeteri/ fastfood/ restorant
Gjithsej

0
1
0
1
1
1
2
0
0
3
2
Sasia
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
1

44.6

0.17

189
15.9
33
84

0.75

7.5
5.12
Sipërfaqja
30.9

0.3

Norma m2/ për student

25.9
90

2.4

120.5

0.35

Tabela no. 9
Vlerësimi sipas Standardeve
Standardet/kriteret
Përmbushja e standardit/ kriterit
V - INSTITUC IONI OFRON S HËRBIM E DHE VË NË DISPOZICION TË S TUDENTËVE
BIBLIOTE KA DHE BURIM E TË TJERA INFORM ACIONI
Standardi V. 1- Institu cioni vë në dispozi cion të stu dentëve bibliotekën e tij.
Kriteri
1:
Në
dispozicion
të
studentëve,
Departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze vë në
dispozicion të studentëve të programit një numër të
madh tekstesh bazë dhe literaturë ndihmëse.
Kriteri 1: Institucioni vë në dispozicion të
Literatura është e pasqyruar në sylabuset përkatëse
studentëve tekste mësimore dhe literaturë
të secilës lëndë mësimore si edhe në versionet në
ndihmëse të mjaftueshme në sasi dhe
rrjet të sylabuseve.
cilësore;
Kriteri 2: Biblioteka e SHLHPB ka një fond të pasur
Kriteri 2: Në bibliotekë ka literaturë të
me libra në gjuhën angleze. Librat që ndodhen në
mjaftueshme që e ndihmon studentin për
bi bliotekë janë të inventarizuar dhe të ndarë sipas
realizimin me sukses të programit të
fushave dhe tematikës. Në fushën e gjuhës angleze
studimit;
duhet të synohet pasurimi i bibliotekës me antologji
Kriteri 3: Në bibliotekë ka botime periodike
letrare dhe libra të përcaktuar në sylabuset e
dhe programe kompjuterike, si libraritë
lëndëve nga personeli akademik si shumë të
elektronike , të cilat përmbajnë libra apo
rëndësishëm për procesin mësimor.
revista
shkencore
të
nevojshme
për
Kriteri 3: Biblioteka e SHLHPB ofron literaturë
realizimin me sukses të programit të
shumëdisiplinare dhe në disa gjuhë. Biblioteka e
studimit;
SHLHPB është në dispozicion të studentëve çdo ditë
Kriteri 4: Përgjegjësit e programit hartojnë
të javës dhe ofron një gamë të gjërë titujsh - 23 518
një plan të detajuar për shtimin e zërave të
tituj të përzgjedhur në pajtim me programet e
bi bliotekës në mbështetje të programit,
studimit, si dhe me fushat e ngjashme me to. Epërfshirë edhe buxhetin e planifikuar për të;
bi blioteka e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Kriteri 5: Biblioteka shpall oraret e
është një lidhje që të shpie në faqen e internetit:
shërbimit në përshtatje me oraret e
www.jstor.org.
programit të studimit dhe nevojat e
Kriteri 4: Përgje gjësit e programit hartojnë një plan
studentëve.
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
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rektoratit.
Kriteri 5: Oraret e punës të bibliotekës janë të
shpalluara 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- Institu cioni vë në dis pozi cion të stu dentëve laboratorë dhe mje dise të
përshtatshme mësimore dhe për formimin praktik.
Kriteri 1: Institucioni dëshmon se ka në
sasi të mjaftueshme: laboratorë, klasa, zyra,
Kriteri 1: SHLHPB dëshmon se ka në sasi të
studio e mjedise të tjera me pajisje
mjaftueshme hapësira, si: laboratorë, klasa, zyra,
elektronike
dhe
të
teknologjisë
së
studio e mjedise të tjera me pajisje elektronike dhe
informacionit, për realizimin e programit të
të teknologjisë së informacionit, për realizimin e
studimeve;
programit të studimeve. Investimi në Laboratorin e
gjuhëve të huaja është shumë i rëndësishëm për
Kriteri 2: Pajisjet e mjediseve mësimore janë
programin Bachelor në gjuhë dhe letërsi angleze.
të përshtatshme për mësimdhënie në
Kriteri 2: Pajisjet e mjediseve mësimore janë të
përputhje me qëllimet e programit;
përshtatshme për mësimdhënie dhe 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
Kriteri 3: La boratorët përmbajnë aparaturat
kondicionim dhe ndriçim të mjaftueshëm.
dhe mjetet e nevojshme për plotësi min e
Kriteri 3: Programet e ofruara nga SHLHPB nuk
kërkesave të programeve të studimeve;
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 dh e e
Kriteri 4: Institucioni, në varësi të
Teknologjive të Informacionit.
programeve të studimeve që ofron, ka së
Kriteri 4: Programet e ofruara nga SHLHPB nuk
paku një laborator.
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 Medi as dhe e
Kriteri 5: Institucioni, në varësi të
Teknologjive të Informacionit.
programeve
të
studimeve,
disponon
Kriteri 5: SHLHPB, në varësi të programeve të
kompjutera në laboratorët e teknologjisë së
studimeve, disponon kompjutera në laboratorët e
informacionit, të pajisur me programe
teknologjisë së informacionit, të pajisur me
profesionale si programe për statistikë,
programe profesionale si programe për statistikë
linguistikë,
arkitekturë,
inxhienieri,
dhe gjuhësi.
ekonomi, mjekësi, programestimulimi për
Kriteri 6 : SHLHPB u ofron mundësi studentëve të
shkencat sociale etj.
ndjekin praktika mësimore dhe pofesionale. Për këtë
Kriteri
6:
Institucioni
garanton, me
qëllim, SHLHPB, ka nënshkruar tre marrëveshje
kapacitetet që zotëron ose në bashkëpunim
bashkëpunimi me kompani të sektorit privat në
me institucione dhe subjekte të tjera, që
Shqipëri, dy në Turqi dhe një në Gjermani. Po
mjediset janë të mjaftueshme për zhvillimin
ashtu,
SHLHPB
ofron
mun dësi
praktikash
e praktikave profesionale.
profesionale edhe brenda institucionit, siç është
zyra e marrëdhënieve me publikun dhe median.
Konkluzione të GVJ: Si përfundim, Grupi i Vlerësimit të Jashtëm (GVJ) vlerëson se programi i
studimit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze i përmbush plotësisht kriteret e kërkuara. Grupi
thekson nevojën e pasurimit të bibliotekës me më shumë libra në gjuhën angleze sipas lëndëve
shkencore që zhvillohen.

5. Financimi dhe menaxhimi i burimeve financiare
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Pjesa përshkrimore
Terma reference: burimet e financimit, kostoja për student, kapacitetet menaxhuese.

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është institucion privat jofitimprurës. SHLHPB ka të drejtë
të pranojë mbështetje financiare dhe materiale që lidhe n me objektin e veprimtarisë së saj 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 de tyrimeve të tjera ndaj shtetit.
Shpenzimet operative për vitin akademik 2011-2012 ishin 606,012euro, kështu që kostoja e
përgjithshme për student ishte 606,012Euro/187 studentë, pra 3240 euro për student.

Tregues të matshëm:
 Të ardhurat dhe financimet e ndryshme në këtë program studimi (në përqindje):
 Grantet për kërkim
 Konsulencat, shërbimet
 Tarifat për dhe gjatë shkollimit
 Sponsorizimet
 Shërbimet trainuese (kualifikimi i vazhdueshëm)
 Donacionet, aktivitetet siguruese, fondacione etj
 Aktivitetet tregtare (mensa, kafe, bare, residencat, etj)
 Shpenzimet për studentët dhe kostot e studimit për student për vit akademik (në
përqindje)
 Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion
SHPENZIMET S IPAS B URIMIT
Viti 1
Shpenzimet

Paga

Shpenzime

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.
Aktivitete tregtare
Gjithsej
TOTALI
Tabela no. 10

0
0
0

0
0
0

14,811,159

5,253,641

45,336,014

20,064,800

45,336,014

Page 17 of 36

Vlerësimi sipas Standardeve
Standardet/kriteret
Përmbushja e standardit/ kriterit
VI - BU RIM ET FINANCIARE DHE VLERËSIM I FINANCIAR
Standardi VI.1 - Institucioni harton një raport financiar të kostove të programeve të
studimeve.
Kriteri 1: Institucioni harton një raport
Kriteri 1: SHLHPB harton një raport financiar sipas
financiar që përmban një pasqyrë të
kritereve ligjore. Raporti përfshin një pasqyrë
hollësishme financiare të të ardhurave nga
financiare e të ardhurave nga tarifat e shkollimit
tarifat e shkollimit dhe kontributeve të
dhe kontributeve të tjera financiare për studentët
tjera financiare për studentët ose ndarjen
ose ndarjen e burimeve financiare.
e burimeve financiare ;
Kriteri 2: SHLHPB , duke qenë se është në vitin e
Kriteri
2:
Institucioni
dokumenton
dytë të veprimtarisë së tij akademike, raportin e
raportet financiare për tri vitet e kaluara
parë do ta publikojë brenda afatit të përcaktuar nga
akademike;
legjislacioni në fuqi.
Kriteri 3: Institucioni dëshmon një
Kriteri 3: SHLHPB ka statusin e institucionit të
qëndrueshmëri financiare përgjatë kohës
lartë arsimor jofitimprurës, me mbështetjen e
së zhvillimit të programit të studimit dhe
Fon dacionit Arsimor Sema. Bazur në ecurinë e
se ka kapacitete financiare të mjaftueshme
deritanishme, SHLHPB dëshmon qëndrueshmëri
për përmirësimin e situatës financiare dhe
financiare dhe potencial përmirësimi të gjendjes
gjenerimin
e
të
ardhurave
të
financiare .
domosdoshme në të ardhmen.
II - ORGANIZIM I, DREJTIM I DHE ADM INISTRIM I I P ROGRAM EVE TË STUDIM EVE
Standardi II.5 - Institu cioni vlerëson dhe dokumeton gjendjen e tij financiare.
Kriteri 1: Institucioni bën një auditim të
përvitshëm (të jashtëm ose të brendshëm)
Kriteri 1: SHLHPB është në fillessat e aktivitetit të
të situatës financiare të tij;
saj, pran daj raporti dhe auditimi i përvitshëm, i
Kriteri 2: Në raportin e auditit paraqiten
brendshëm dhe i jashtëm, pritet të realizohet sipas
të gjitha detyrimet financiare, pagat e
afateve të përcaktuara në legji slacionin në fuqi.
personelit, shpenzimet operative, etj.;
Kriteri 2: Në raportin e auditit është parashikuar të
Kriteri 3: Ra porti i auditit përmban një
paraqiten të gjithë zërat financiar sipas legjislacionit
pasqyrë të qartë të granteve të huaja të
në fuqi.
përfituara dhe kontratave të shërbimeve të
Kriteri 3: Ra porti i auditit nuk ë shtë publikur ende.
lidhura në funksion të realizimit të
programeve të studimeve të ciklit të parë.
Konkluzione të GVJ :
GVJ konstaton se programi Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze i përmbush kriteret e
kërkuara.

6. 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.

Gjatë vizitës së dytë faktmbledhëse në SHLHPB, GVJ zhvilloi një takim me anëtarët e Komisionit
të Brendshëm të Sigurimit të Cilësisë . Kryetari i komisionit nuk ishte i pranishëm për arsye të një
angazhimi tjetër pune.
Ky komision është një ndër tri komisionet e pavaruara të miratuara nga Senati i SHLHPB si pjesë
përbërese e Këshillit të Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë të SHLHPB. Komisioni i
Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë (KBSC) ka si detyrë vlerësimin periodik të veprimtarive
mësimore, kërkimore - zhvillimore, si dhe të veprimtarive administrative e financiare të
institucionit.

Page 18 of 36

Komision i brendshëm i sigurimit të cilësisë ka pavarësi operative dhe ka të drejtë të hulumtojë të
gjitha të dhënat e institucionit. Pavarësia e këtij komisioni buron nga varësia e drejtëpërdrejtë e
tij prej rektorit të institucionit. Organizimi, funksionimi, detyra dhe përgjegjësi të tjera janë të
përcaktuara në rregulloren "Mbi vlerësimin akademik dhe zhvillimin e cilësisë".
Komisioni të Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kryen
në përfundim të çdo semestri akademik, nisur nga semestri i vjeshtës 2011-2012, anketime dhe
pyetësorë me studentët e programit për vlerësimin e personelit akademik. Pyetësori model në
Shtojca.
Rezultatet e anketimeve dhe pyetësorëve i paraqiten rektoratit, i cili ua komunikon ato personelit
akademik. Përfaqësuesja e Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në këtë Komision
është znj. Enriketa Söğütlü.
GVJ zhvilloi një anketë me një kampion prej 14 studentësh të Departamentit të Gjuhës dhe
Letërsisë Angleze me qëllim vjeljen e mendimeve dhe vlerësimeve të studentë ve për në fushën e
programit të studimit, mbështetjes që marrin nga pedagogët, mësimdhënien, bibliotekën,
lehtësitë e tjera infrastrukturore, përgatitjen e tyre për tregun e punës dhe vlerësime të tjera të
ndryshme.
Nga analiza e përgjigjeve të dhëna nga studentët del se në masën dërrmuese vlerësimet e
studentëve janë pozitive për shërbimet arsimore të ofruara nga SHLHPB. Studentët vlerësojnë
maksimalisht raportin që

ekziston midis personelit akademik dhe

studentëve, lehtësitë

infrastukturore dhe elektronike të garantuara nga institucioni, përfshirë edhe bibliotekën , si edhe
mënyrat e vlerësimit të përdorura nga personeli akademik dhe institucioni në tërësi .
Kënaqësia e tyre me institucionin ripohohet kur në masë dërrmuese (93%) ata pohojnë se nëse
do të kishin mundësi të ktheheshin pas në kohë do të zgjidhnin të njëjtin institu cion për arsimin
e tyre.
Si pika të dobta të SHLHPB, edhe studentët pohojnë se imazhi i përgjithshëm i krijuar në vend
për institucionet arsimore private përbën aktualisht një dizavantazh, si edhe mungasa e përvojës
duke qenë se SHLHPB është në vitet e para të veprimtarisë së saj.2

Tregues të matshëm:
 Të dhëna për anëtarë t e NJSBC (Tabela 4)
Anëtarët e NJSBC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

Dr. Bayram Karcı
Ramadan Çipuri
Prof. As. Dr. Rahim Ombashi
Manjola Çollaku
Arti Omeri
Albi Koçibelli
Nertil Bërdufi
Enriketa Söğütlü
Gentjan Skara
Tabela no. 11

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

Shtojca nr. 33. Anketa e kryer me studentët dhe rezultatet e përftuara.
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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

 Të dhëna sasiore për punën konkrete në NJSBC për programin e studimit, si:
o

Sa anketime kanë bërë me studentët

o

Sa studentë janë anketuar

o

Sa prej tyre janë përpunuar dhe çfarë problemesh kanë dalë

o

Cilat kanë qenë hapat e mëtejshëm

o

Etj

Përpunimi i të dhënave të rezultateve të siguruara nga anketat e zhvilluara nga NJSBC me
studentë dhe anëtarë të stafit paraqiten të plota në Shtojcën 26.
 Kontrolli i brendshëm i cilësisë
 Përgjegjësitë në monitorimin dhe menaxhimin e cilësisë deri në nivel departamenti
 Vetëvlerësimet e kryera dhe rezultatet e tyre
 Politikat e përmirësimit të cilësisë mbi bazën e vetëvlerësimeve periodike
 Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion

Vlerësimi sipas Standardeve

Standardet/kriteret

Përmbushja e standardit/ kriterit

II - ORGANIZIM I, DREJTIM I DHE ADM INISTRIM I I P ROGRAM EVE TË STUDIM EVE
Standardi II.3 - Institu cioni, për akreditimin e programeve të studimeve, përdor
metodologji vlerësimi, instrumente matëse dhe vlerësuese për e curinë e tyre .
Kriteri 1 Institucioni përdor metodologji Kriteri 1: SHLHPB ka në përbërje të saj Këshillin e
vlerësimi,
instrumente
matëse
dhe Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të Cilësisë i cili
vlerësuese për ecurinë e programeve të me anë të tri komisioneve të tij vlerëson rregullisht
studimeve;
veprimtarive
mësimore,
kërkimore
dhe
Kriteri 2 Institucioni e përfshin këtë administrative të Shkollës.
informacion
në
vetëvlerësimin Kriteri 2: Gjithë informacioni i nevojshëm ishte i
institucional;
botuar në raportin për vetëvlerësimin institucional,
Kriteri 3 Institucioni publi kon rezultatet e edhe në faqen zyrtare të institucionit në rrejt.
pritshme, rezultatet e vlerësimit dhe Kriteri 3: S HLHPB ka të botuar rezultatet e
rezultatet që synon të arrijë;
vlerësimit, të cilat i përdor për përmirësimin e
Kriteri 4 Institucioni, për kryerjen e vazhdueshëm të mësimdhënies.
vlerësimit, përdor metoda të tërthorta ose Kriter 4: SHLHPB përdor mjete të tërthorta dhe të
të drejtpërdrejta:
drejtpërdrejta për vlerësimin e personelit dhe
Të tërthorta:
programit të studimit. Studentët përfshihen në
a. Sondazhe: të studentëve që ndjekin vlerësimin e pedagogëve dhe lëndë ve.
programet
e
studimeve,
të
të Programet e studimeve përmirësohen duke marrë për
diplomuarve;
bazë rezultate t e vlerësimit të tyre nga personeli
b. Sondazhe të vlerësimit të didaktikës, akademik dhe nga studentët.
kurrikulës, të mësuarit;
Anektat e zhvilluara me studentë kanë pjesë të
c. Pyetje konceptuale;
veçanta për:
d. Intervista;
a) përmbajtjen e lëndës,
e. Etj.
b) paraqitjen e pedagogut të lëndës,
Të drejtpërdrejta:
a. Teste
të
standardizuara c) shërbimet e ofruar nga SHLHPB
kombëtare/ndërkombëtare
(p.sh. d) rekomandime nga studentët,
provimi i shtetit për profesionet e e) etj.
rregulluara);
Vlerësimet e drejpërdrejta përfshi jnë:
b. Dëgjime në auditor;
a) vlerësimin me
pikë
për aktivizimin në
c. Vlerësimi me nota/pikë;
seminare/leksione ;
d. Testime paraprake dhe përfundimtare;
b) vlerësimin me notë dhe me pikë;
provime për module, praktikë;
e. Vlerësimi i detyrave të kryera nga c) vlerësimin e detyrave të studentë ve;
studentët (detyra kursi për të analizuar d) etj.
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f.
g.

të kuptuarit konceptual, provimet,
referatet);
Vëzhgime
gjatë
kryerjes
së
ushtrimeve/praktikës;
Etj.

VIII - INSTITUCIONI GARANTON SIGURIM IN E CILËSISË
Standardi VIII.1 - Institu cioni garanton sigurimin e cilësisë në realizimin e programeve të
studimeve.
Kriteri 1 Institucioni ka plotësuar Kriteri 1: SHLHPB ka paraqitur dosjen e aplikimit
standardet
institucionale
dhe
është për vlerësimin institucional dhe të programeve, dhe
akredituar në nivel institucional përpara raportin e brendshmëm. Ky raport është pjesa e
aplikimit për akreditimin e programeve të vlerësimit të jashtëm të SHLHPB.
studimeve;
Kriteri 2: Për Vlerësimin akademik dhe zhvillimin e
Kriteri 2 Institucioni përdor instrumentet cilësisë në SHLHPB ka ngritur Komisionin e
e duhura për sigurimin e cilësisë;
Brendshëm të Sigurimin të Cilësisë (KBSC).
Kriteri 3 Institucioni harton një politikë të Kriteri 3: SHLHPB ka politikë të vlerësimit periodik
qartë dhe ndjek proce durën e vlerësimit të veprimtarisë së vet mësimore dhe të programeve të
periodik të efikasitetit të veprimtarive që studimit.
kryen për sigurimin e cilësisë dhe Kriteri 4: S HLHPB ka mekanizmat formalë për
standardeve të programeve të studimeve mbikqyrjen e vazhduar të programeve që ofron, duke
që ofron;
filluar nga Senati, Këshilli i Fakultetit, dhe Këshilli i
Kriteri 4 Institucioni përdor mekanizma Departamentit. SHLHPB ka edhe zyrën e menaxhimit
formalë për shqyrtimin, miratimin dhe të kurrikulave e cila ka detyrë të mbikëqyr
mbikëqyrjen
e
herëpashershme
të ndryshimet e mundshme të kurrikulave .
programeve të studimeve që ofron;
Kriteri 5: S HLHPB kryen ndërgjegjësimin e
Kriteri
5
Institucioni
synon personelit të vet dhe të studentëve që ndjekin
ndërgjegjësimin e personelit të vet dhe të programet e studimeve që ofrohen për rëndësinë e
studentëve që ndjekin programet e cilësisë dhe sigurimin e cilësisë në to. Për këtë arsye
studimeve që ofrohen për rëndësinë e SHLHPB ka vënë në dispozicion të studentëve dhe të
cilësisë dhe sigurimin e cilësisë në to;
stafit Udhëzuesi n për Studentët dhe Udhëzuesin për
Kriteri 6 Institucioni harton dhe zbaton Stafin si në ambjentet e institucionit po ashtu edhe
një
strategji
për
përmirësimin
e ne faqen në rrjet. Përpor kësaj, SHLHPB ka
vazhdueshëm
të
cilësisë.
Strategjia, organizuar Konferencë n e Parë Ndërkombëtare
politika dhe procedurat janë publikuar.
titulluar “Sfidat dhe zhvillimi i cilësisë në arsimin e
lartë”, me mbi 50 referues nga 4 vende të ndryshme.
Kriteri 6: S HLHPB ka hartuar dhe zbaton një
strategji për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë.
Strategjia, politika dhe procedurat janë publikuar në
planin strategjik të institucionit.
Konkluzione të GVJ :
Grupi i Vlerësimit të Jashtëm (GVJ) vlerëson se progra mi Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze i
përmbush kriteret e kërkuara.

POLITIKAT E FORMIMIT TË STUDENTËVE
7. Programi i studimit, organizimi i tij
Pjesa përshkrimore
Terma reference: misioni dhe objektivi i programit 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
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Misioni i Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze është përgatitja e studentëve me njohuri
në fushën e gjuhës dhe letërsisë angleze, nxitja e formave të ndryshme të të nxënit, të zhvillimit
të mendimit kritik, të zhvillimit të shprehive komunikuese në këtë gjuhë.
Objektivi i programit të studimit është të përgatisë qytetarë të aftë për të komunikuar në gjuhën
angleze në mjedise të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë . Programi synon të pajisë
studentët me njohuritë dhe konceptet e duhura në konceptet e gjuhës, letërsisë dhe kulturës të
vendeve anglisht-folëse.
Departamenti i Gjuhës dhe Letësisë Angleze, programi i studimit Bachelor, e ka fillimin e
aktivitetit të tij mësimor në vitin akademik 2011-2012. Programi i plotë i studimit Bachelor në
gjuhë dhe letërsi angleze gjëndet në Shtojcën nr. 25, ku pasqyrohen të detajuara sylabuset
qëllimet dhe objektivat e këtij programi studimi .

ORGANIZIM I I P ROGRAM IT TË STUDIM IT
1 vit akademik ka 32 javë mësimore në auditor, duke përfshirë edhe javë t e provimeve.
1 Semestër ka 16 javë mësimore në auditor, duke përfshirë edhe javët e provimeve .
Në planin mësimor

jepet ndarja e ECTS sipas formave të mësimdhënies për çdo lëndë dhe

rezulton se 1 ECTS llogaritet me 25 orë mësimore në auditor dhe punës së pavarur të s tudentit.
1 orë mësomore është 60 minuta.
Në përfundim të programit të studimit, studentit i jepet diplom ë me titullin “Bachelor në Gjuhë
dhe Letërsi Angleze”
Në planin mësimor të departamentit të gjuhës dhe letërsisë angleze , vlerësimi i studentit është i
pasqyruar sipas tri modeleve: shqiptar, evropian dhe amerikan. Kjo është lehtësi për studentë t të
cilët dëshirojnë të transferohen në universitete jashtë vendit.
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 ndodhen në
tabelën përkatëse, shtojca nr. 25 së bashku me të gjitha syllabuset e lëndëve përkatëse.
Leksionet dhe seminaret në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në SHLHPB janë të
integruara, duke qenë se ka vetëm një grup studentësh në vitin e parë dhe një në vitin e dytë.

Tregues të matshëm:
 Viti i fillimit, qëllimet dhe objektivat e çdo programi studimi
 Organizimi i programit të studimit (vite, semestra, javë etj.)


1 vit akademik ka

32 javë mësimore në auditor



1 Semestër ka

16 javë mësimore në auditor

 Në Planet mësimore të jepet ndarja e ECTS sipas formave të mësimdhënies për çdo lëndë

Seminar
e
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Laborator

Praktikë

Gjithse
j

Leksione

Prov
ime

Orë mësimore
Orë
në
Pun
audi
e
ë
tor
Pav
arur

ECTS

Lëndë/Module

Semest
ri

 Ndryshimet në Planet mësimore , krahasuar me programet mësimore të licensuara

1
2
3
4

Gjuhë Shqipe I
Aftësi Gjuhësore
Akademike I
Hyrje në Letërsi

Punë e Pavarur

I

7

80

75

20

175

I

5

48

54

23

125

I

4

48

40

13

101

I

5

48

54

23

125

Në auditor

126

ECTS

P. e Pavarur

20

Në auditor

42

ECTS

P. e Pavarur

64

Në auditor

5

ECTS

P. e Pavarur

I

ECTS

Në auditor

VITI I

I

4

48

40

13

101

7

Aftësi Komunikimi I
M orfologji e Gjuhës
Angleze
Sisteme të Informimit dhe
Komunikimit
Aftësi Gjuhësore
Akademike II

II

7

80

75

20

175

8

Hyrje në Gjuhësi

II

5

48

54

23

125

9

Aftësi Komunikimi II

II

4

48

40

13

101

10

Anglishtja permes Poezisë
dhe Dramës

II

5

48

57

20

125

11

Shkrim Akademik

II

5

48

57

20

125

12

Gjuhë Shqipe II

II

5

64

42

20

126

61

672

630

228

1530

5
6

TOTALI

Tabela no. 12

5

48

54

23

125

3

Letërsi Angleze I

I

5

48

54

24

125

4

Hyrje në Psikologji

I

5

48

28

20

126

5

Lën dë me Zgjedhje

I

Gjuha dhe Kultura

5

48

56

22

126

Hyrje ne Shkencat Politike

5

48

56

22

126

Gjuhe Spanjolle I

5

48

56

22

126

Gjuhë Shqipe për të huajt I

5

48

56

22

126

23

125

20

126

6

Lën dë me Zgjedhje (GjH)

Gjithsej

I

Provime

Sintaksë e Gjuhës Angleze

Punë e Pavarur

2

Në auditor

125

ECTS

23

P. e Pavarur

38

Në auditor

64

ECTS

5

P. e Pavarur

I

Në auditor

P. e Pavarur

Analizë Teksti I

ECTS

Në auditor

1

VITI II

ECTS

ECTS

Praktikë

Semestri

Laborator

Punë e Pavarur

Leksione
Lëndë/Module

Orë në auditor

Orë mësimore
Seminar
e

I

7

Analizë Teksti II

II

5

64

38

8

Gjuhësi e Aplikuar

II

5

48

42

9

Letërsi Angleze II
Leksikologji e Gjuhës
Angleze

II

5

48

53

24

125

II

5

48

54

23

125

11

Stilistikë

II

5

48

54

23

125

12

Lën dë me Zgjedhje (GjH)

II

5

10
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1

16

Gjuhë Spanjolle II

48

56

22

126

Gjuhë Shqipe për të huajt II

48

56

22

126

608

582

246

1505

TOTALI

60

16

Tabela no. 13

Praktikë

20

126

3

Variante të Anglishtes

I

5

48

54

23

125

4

Hyrje në Përkthim

I

5

48

27

20

125

5

Lën dë me Zgjedhje

I

Letërsi Shqipe

5

48

56

22

126

Anglishte Biznesi

5

48

56

22

126

5

48

53

24

125

Gjuhe Spanjolle III

5

48

56

22

126

Gjuhë shqipe për të huajt III

5

48

56

22

126

6

Komunikimi ndërkulturor
dhe ndërpersonal
Lën dë me Zgjedhje (GjH)

Gjithsej

42

Provime

64

Punë e Pavarur

5

Në auditor

I

2

ECTS

125

P. e Pavarur

24

Në auditor

53

ECTS

48

P. e Pavarur

P. e Pavarur

5

Në auditor

Në auditor

I

1

ECTS

ECTS

Letërsi Amerikane I
Histori dhe Kulturë
Britanike

VITI III

ECTS

Semestri

Lëndë/Module

Laborator

Orë në auditor

Leksione

Punë e Pavarur

Orë mësimore
Seminar
e

I

7

Letërsi Amerikane II

II

5

48

53

24

125

8

II

5

64

42

20

126

9

Histori dhe Kulturë
Amerikane
Sociolinguistikë

II

5

48

54

23

125

10

Përkthim terminologjie

II

5

48

27

20

125

11

Lën dë me Zgjedhje (GjH)

II

5

Historia e Kritikës Letrare

II

48

56

22

126

Vepra e Shekspirit

48

56

22

126

Studime Amerikane

48

56

22

126

Studime Britanike

48

56

22

126

12

Teza
TOTALI
Tabela no. 14

5

48

56

60

560

520

1.2

16

16

14

14

125

126

365

1505

 Planet mësimore të lidhura me personelin akademik përkatës

LËNDA /MODULI
1.

Aftësi Gjuhësore Akademike I

Pedagogu/ët
përgjegjës
Elida Tabaku

Titulli/grada
kualifikimi
Prof. As. Dr.

2.

Hyrje në Letërsi

Bavjola Shatro

Dr.

3.

Aftësi Komunikimi I

Artur Jaupaj

Dr.

4.

M orfologji e Gjuhës Angleze

Lavdrim Shahinaj

MA
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Departamenti
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë dhe Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze

S tatusi
PAE apo PAK
PAK
PAK
PAK
PAK

5.

Sisteme të Informimit dhe Komunikimit

Abdurrahman Çelebi

MA

6.

Gjuhë Shqipe I

Jolanda Lila

Doktorante

7.

Aftësi Gjuhësore Akademik II

Elida Tabaku

Prof. As. Dr.

8.

Hyrje në Gjuhësi

Lavdrim Shahinaj

MA

9.

Aftësi Komunikimi II

Artur Jaupaj

Dr.

10.

Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës

Loran Gami

Dr.

11.

Shkrim Akademik

Rudina Güleker

Doktorante

12.

Gjuhë Shqipe II

Jolanda Lila

Doktorante

13.

Analizë Teksti I

Enriketa Sogutlu

MS

14.

Sintaksë e Gjuhës Angleze

Lavdrim Shahinaj

MA

15.

Letërsi Angleze I

Rregjina Gjoka

Doktorante

16.

Hyrje në Psikologji

Ana Uka

MA

17.

Analizë Teksti II

Enriketa Sogutlu

MS

18.

Gjuhësi e Aplikuar

Yakup Cetin

PhD

19.

Letërsi Angleze II

Rregjina Gjoka

Doktorante

20.

Leksikologji e Gjuhës Angleze

Recep Sahin Arslan

PhD

21.

Stilistikë

Elvana Shtëpani

Doktorante

22.

Letërsi Amerikane I

Tidita Abdurrahmani

PhD

23.

Letërsi Amerikane II

Tidita Abdurrahmani

PhD

24.

Variante të Anglishtes

Rudina Güleker

Doktorante

25.

Histori dhe Kulturë Britanike

Robert Cook

MA

26.

Hyrje në Përkthim

Enkeleda Jata

Doktorante

27.

Histori dhe Kulturë Amerikane

Recep Sahin Arslan

PhD

28.

Sociolinguistikë

Yakup Cetin

PhD

29.

Përkthim Terminologjie

Enkeleda Jata

Doktorante

30.

Gjuha dhe Kultura

Dr. / Doktorante

31.

Hyrje në Shkenca Politike

Ahmet Ecirli/M atilda
Likaj
Ada Guven

32.

Anglishte Biznesi

Katherine Kyes

MA

33.

Letërsi Shqipe

Belfiore Qose

Doktorante

34.

Historia e Kritikës Letrare

Bavjola Shatro

Dr.

35.

Studime Britanike

Tidita Abdurrahmani

PhD

36.

Studime Amerikane

Tidita Abdurrahmani

PhD

37.

Hyrje në M ardhëniet Ndërkombëtare

Rudina Güleker

Doktorante

38.

Vepra e Shekspirit

Elvana Shtëpani

Doktorante

39.

Spanjisht I,II,III

MA

40.

Gjuhë Shqipe për të huajt

M artin
Arslanian
Torres
Etleva Gogu

41.

Komunikim
Ndërpersonal

Agron Tufa

Dr.

Ndërkulturor

dhe

Doktorante

MA

Tabela no. 15
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Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Shkenca komunikimi

PAE

Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Shkenca komunikimi

PAK

Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Shkenca edukimi

PAE

Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Shkenca komunikimi

PAE

Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë dhe Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Gjuhë
dhe
Letërsi
Angleze
Shkenca komunikimi

PAK

PAK

PAK
PAK
PAK
PAE
PAK

PAK
PAK
PAE

PAE
PAK
PAE
PAK
PAK
PAK
PAE
PAE
PAK
PAE
PAE
PAK
PAE
PAE

PAK
PAK
PAK
PAK
PAE
PAK
PAK
PAK
PAK

 Vlerësimi për Syllabus-et dhe elementët e tyre, për çdo lëndë


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 pë rvetsimin e lëndës



Çfarë njohurish dhe aftësish i jep studentit kjo lëndë



Temat që do të trajtojë lënda në formimin teorik dhe praktik



Ngarkesa në orë në auditor dhe jashtë auditorit si dhe 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, i marrë në institucion
Vlerësimi për Syllabus-et dhe elementët e tyre , për çdo lëndë
Syllabuset dhe elementët e tyre për çdo lëndë janë konform kërkesave dhe kritereve të duhura.
Emërtimi i lëndëve apo moduleve janë në përputhje me emërtimet e depozituara për licensim, si
edhe përafrojnë me syllabuse me të gjithë elementët e tjerë me shumë programe studimi të njëjta
apo të përafërta në universitete të tjera shqiptare apo të huaja.
Në syllabuset e lëndëve janë pasqyruar titulli, viti, semestri kur zhvillohet lënda, emri i pedagogut
që do të zhvillojë lëndën, vendi që zë lënda në formimin tërësor të studentit, objektivat e lëndës,
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 në formimin teorik dhe praktik,
ngarkesa në orë në auditor dhe jashtë auditorit si dhe 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.
Grupi i Vlerësimit të Jashtëm mendon se ana formale, formati, dokumen tacioni i programit të
studimit, syllabuset për çdo lëndë pasqyrojnë drejt dijet që do të marrin studentët nga një lëndë e
caktuar, në një kohë të caktuar. Këto dokumente i përmbushin standardet dhe kriteret e
kërkuara nga APAAL.
Vlerësimi sipas Standardeve
Standardet/kriteret
Përmbushja e standardit/ kriterit
I - PROGRAM ET E STUDIM EVE TË OFRUARA
Standardi I. 1 - Institucioni ofron programe stu dimesh në përputhje me misionin dhe
qëllimin e tij.
Kriteri 1: S HLHPB ofron dhe zbaton programin e
Kriteri 1: Institucioni ofron programe të
studimit Bachelor për gjuhë dhe letërsi angleze në
akredituara të studimeve, të organizuara
përputhje me programin e licensuar nga MASH.
në module dhe të vlerësuara në kredite,
Programi realizohet në bazë moduli, vlerësohet me
sipas Sistemit Europian të Transferimit
kredite (ECTS) dhe sipas si stemit të vlerësimit
dhe Grum bullimit të Krediteve (ECTS);
amerikan (A, B, C, D)
Kriteri 2: Sasia mesatare e krediteve të
Kriteri 2: Sipas dokumentacionit të paraqitur dhe
grumbulluara gjatë një viti nga një student
vëzhgimeve, sasia e krediteve të grumbulluara nga
që ndjek një program studimi me kohë të
cdo student i këtij programi është 60 kredite (ECTS)
plotë është 60 kredite;
II - ORGANIZIM I, DREJTIM I DHE ADM INISTRIM I I P ROGRAM EVE TË STUDIM EVE
Standardi II.4 - Programet e studimeve të ciklit të parë janë të detajuara dhe informuese.
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Kriteri 1 Njësitë kryesore, përgjegjëse për
një program studimi të ciklit të parë, japin
informacionet
e
nevojshme
për
përmbajtjen e programeve të studi meve;
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 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 programit;
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 1: Informacioni i nevojshëm për përmbajtjen e
programit të studimit Bachelor për gjuhë dhe letërsi
angleze jepet i plotë në faqen e internetit të SHLHPB
por edhe në sekretarinë e qëndrore dhe sekretarinë e
departamentit. Studentët apo kush është i interesuar
për këtë program, lehtësisht gjen informacionin e
kërkuar.
Kriteri 2: Departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze
jep informacionin e duhur për lëndët e detyrueshme
dhe me zgjedhje nëpërmjet faqes së Internetit dhe
secretaries së departamentit
Kriteri 3: Studentët që ndjekin studimet në
programin Bachelor gjuhë dhe letërsi angleze marrin
informacionet e nevojshme mbi ngarkesën mësimore,
orët në auditor, etj nëpërmjet faqes së internetit dhe
secretaries së departamentit
Kriteri 4: Sekretaria mësimore e departamentit, por
edhe vetë lektorët japin informacion të hollësishëm
për sillabusin dhe të gjitha kërkesat e programit në
fillim të semestrit.

Konkluzionet e GVJ :
Grupi i Vlerësimit të Jashtëm mendon se standardet dhe kriteret (Standardi II.4 dhe kriteret 1, 2,
3, 4) të zbatuara në SHLHPB, konkretisht në departamentin e gjuhës dhe letërsisë angleze,
përputhen plotësisht me kërkesat e duhura.

8. 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.

Organizimi i mësimdhënies dhe format e mësimdhënies
Mësimdhënia organizohet kryesisht në bazë të leksioneve të integruara, nuk ka leksione apo
seminare të ndara, duke përdorur kryesisht metoda interaktive, duke kombi nuar natyrshëm
teorinë me praktikën. Këtë gjë e bën të mundur numri i vogël i studentëve në klasë, i cili lejon
edhe zbatimin në mënyrë cilësore të këtyre metodave.
Nga studimi i materialeve dhe nga vëzhgimet është vënë re që studentët janë aktivë dhe jo thjesht
pasivë, duke riprodhuar a po duke dëgjuar vetëm ato që thonë lektorët. Studentët marrin pjesë
aktivisht në gjithë procesin mësimor dhe frekuentimi i orëve mësimore në 70% është i
detyrueshëm për studentët.
SHLHPB a plikon mbajtjen e frekuentimit nga sekretaria mësimore dhe studentët të cilët nuk
plotësojnë detyriminin e frekuentimit nuk shfaqen në listën e vlerësimit të provimit përfundimtar.
Ngarkesa mësimore e studentëve bëhet konform Ligjit të Arsimit të Lartë Nr. 9741 (i n dryshuar).
Cilësia e mësimdhënies realizohet nëpërmjet stafit të kualifikuar, përzgjedhjes së metodave
bashkëkohore, trainimeve të herëpashershme, kontrollit të vazhdueshëm të njohurive të
studentëve, përcaktimit të një balance teori praktikë, më shumë në favor të njohurive praktike,
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nëpërmjet përdorimit të teknologjive të mësimdhënies, në shërbim të realizimit të qëllimeve dhe
objektivave të parashikuara në programin e studimit Bachelor për gjuhë dhe letërsi angleze.
Departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze ka në dispozi cion të studentëve laboratorë me
kompjutera, ku studentët mund të merren me kërkime të informacioneve të ndryshme apo pune
kërkimore -shkencore.
Grupi i Vlerësimit të Jashtëm mendon se është i domosdoshëm një laborator gjuhësor për
zhvillimin e aftësive dëgjimore gjuhësore si e dhe zhvillimi i lëndës së fonetikës dhe fonologjisë,
pasi kjo lëndë si edhe laboratori fonetik ndihmojnë shumë në përmirësimin e shqiptimit, theksit,
intonacionit, dhe fitimit të aftësive për të dëgjuar dhe reaguar.
Departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze krijon kushte që studentët të marrin pjesë aktive në
aktivitetet e departamentit nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në njësi të ndryshme duke i ngarkuar
me detyra, por edhe duke marrë pjesë direkt në aktivitete dhe konferenca të ndryshme.
Për vetë specifikën e programit të studimit Bachelor gjuhë dhe letërsi angleze, pothuajse të gjitha
lëndët zhvillohen në leksione të integruara, me metoda interaktive, leksionet nuk janë të ndara
nga seminaret, kjo ndodh kryesisht në lëndët që zh villohen në gjuhë angleze. Numri i orëve ku
zhvillohen ushtrime, laboratore, praktikë lëndore apo praktikë profesionale është pothuajse i
pakonsiderueshëm. Kontrolli i njohurive bëhet i vazhdueshëm, me forma të ndryshme vlerësimi,
me gojë e me shkrim, teste me gojë e me shkrim, por një pjesë të konsiderueshme të vlerësimit
përfundimtar e mban edhe provimi i fundit. Mënyra e kontrollit të njohurive dhe të vlerësimit të
studentëve është përshkruar saktësisht në çdo syllabus lënde. Kjo është pasqyruar edhe në
strategjitë e institucionit në përgjithë si.
Kohëzgjatja normale e përfundimit të studimeve bachelor është gjashtë semestra. Periudha
maksimale e studimeve është dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve.
Për çdo lëndë, Departamenti ka krijuar dosjen e lëndës, e cila është shumë e vlefshme në rastet
kur një anëtar i personelit akademik largohet pasi pedagogu pasardh ës ka në dispozicion gjithë
informacionin dhe brendinë e mëparshme të lëndës dhe zhvillimit e vlerësimit të ndjekur.
Tregues të matshëm:


Llojet e Formave të mësimdhënies, për lëndët/modulet:








Leksione
Seminare
Ushtrime
Laboratore
Praktikë lëndore
Praktikë profesionale
Etj



Format e kontrollit të njohurive



Aktivizimi i studentëve në komponentët e aktivitetit të njësisë etj
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9. Studentët
Pjesa përshkrimore
Terma reference: procedurat e pranimit të studentëve, cilësia në hyrje e studentëve, numri
i studentëve në hyrje dhe në dalje në vite, koha mesatare e zgjatjes së studimeve,
kalueshmëria e studentëve dhe problemet që lidhen me të, statistika, punësi mi i të
diplomuarve, komunikimi me ish-studentët e diplomuar, informimi i studentëve.

Procedurat e pranimit të studentëve në programin Bachelor për gjuhë dhe letërsi angleze bëhen
në përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e Lartë në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në fuqi.
Pranimi i studentëve të rinj bëhet duke u nisur nga cilësia në hyrje e studentëve, mbi bazën e
notës mesatare (mbi 8). Në rastet kur studenti nuk e ka këtë mesatare i nënshtrohet një testi
hyrës dhe një interviste nga stafi i departamentit. Në rastet kur nuk ka njohuri të mjaftueshme të
gjuhës angleze që të përballojë programin e studimit të gjuhës dhe letërsisë angleze studenti i
nënshtrohet një kursi parapërgatitor për gjuhë n angleze.
SHLHPB Lejon transferimin e

studentëve

në vitet ndërmjetëse

nga shkollat e

tjera të

larta/universitetet, vendase ose të huaja, publike ose private dhe anasjellas , brenda programeve
të studimeve të Shkollës së Lartë, pasi të bëhet barasvlerësimi i provimeve, sipa s planeve
mësimore përkatëse. Institucioni ka pasur edhe raste konkrete dhe ruan dokumentacioni
përkatës.
Duke qënë se departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze ende nuk ka të diplomuar, nuk mund
të bëhet fjalë për punësim të të diplomuarve, apo komuniki m me ish-studentët e diplomuar.
Tregues të matshëm:


Procedurat e pranimit të studentëve



Cilësia në hyrje dhe në dalje e studentëve



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



Nota Mesatare



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



Nota Mesatare



Mobiliteti i studentëve brenda sistemit të arsimit të lartë në vend



Të dhëna për punësimin e studentëve



Numri total të diplomuarve



Numri total i të punësuarve (në përputhje me diplomën)



Numri total i të punësuarve (jo në përputhje me diplomën)



etj

Programi i Studi mit
VITI
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Gjinia

Programi B achelor
2011-12
27
30
M
F
M
16
11
14
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TOALI
2012-13
F
16

57
M
30

F
27

Tabela 15 - Numri i studentëve dhe gjinia për çdo program studimi – Viti akademik 2011-12 dhe 2012-13

Nota mesatare e studentëve ishte 7 për vitin akademik 2011-2012 dhe është rritur në 8.3 për
vitin akademik 2012-2013.

Numri i studentëve të çregjistruar
Programi Bachelor
Data e çregjistrimit
Numri i studentëve të
çregjistruar
13.01.2012
1
Departamenti i Gjuhës
18.01.2012
1
dhe Letërsi Angleze
09.10.2012
1
21.12.2012
1
Tabla 16: Numri i studentëve të çregjistruar
Programi i studi mi t

Numri i
përgji thshëm i
studentëve

Kalueshmëria
e
përgji thshme

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

27
30

27
-

Nota mesatare për
numrin e
përgji thshë m të
studentëve
7.8
-

Tabla 17:Numri i përgjithshëm i studentëve dhe kalueshmëria e tyre në vite
Vlerësimi sipas Standardeve
Standardet/kriteret

Përmbushja e standardit/ kriterit

IV - INSTITUCIONI M BRON TË DREJTAT E STU DENTËVE
Standardi IV.1 - Institucioni ndjek një politikë të mirëpritjes së studentëve të rinj.
Kriteri 1: Pranimi në ciklin e parë tё Kriteri 1: Pranimi i studentëve në programin
studimeve bëhet në përputhje me ligjin nr. Bachelor për gjuhë dhe letërsi angleze bëhet në
9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i
dhe aktet nënligjore në fuqi.
ndryshuar dhe aktet nënli gjore në fuqi.
Kriteri 2: Institucioni i Arsimit të Lartë
propozon
kritere
të
veçanta
për Kriteri 2: SHLHPB ka pasqyruar në Rregulloren e
përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët kanë studimeve Bachelor kriteret plus për pranimin e
mbaruar Maturën Shtetërore, për t‟u studentëve të rinj, si nota mesatare, provimi i
pranuar në ciklin e parë të studimeve.
pranimit, niveli i gjuhës angleze, etj.
Standardi IV.2 - Institucioni informon stu dentët në lidh je me politikat e punësimit.
Kriteri 1: Studentët informohen në Kriteri 1: SHLHPB informon në mënyrë të detajuar
mënyrë të detajuar për programin e studentët dhe gjithë të interesuarit nëpërmjet
studimit, organizimin dhe kohëzgjatjen e guides së studentit dhe faqes zyrtare të SHLHPB në
programit të studimeve;
fillim të vitit akademik për organizimin dhe
kohëzgjatjen e këtij programi studimi. Gjithashtu
me studentët e rinj organizohet edhe java e
orientimit.
Kriteri 2: Nga bisedat e organizuara me stafin dhe
studentët del se stafi akademik vlerësohet nga
Kriteri 2: Studentët vlerësojnë pedagogun studentët në fund të cdo semestri nëpërmjet
e çdo lënde, në përfundim të semestrit;
plotësimit të anketave, ku ka rubrika për përgatitjen
e pedagogut, për metodat që përdor, për
komunikimin e tij me studentët, etj. Dhe kjo gjë
bëhet në formë anonime. Rezultatet e anketës së
organizuar nga ne me studentët do të jepen të plota
më poshtë.
Kriteri 3: Studentëve u ofrohet shërbimi i Kriteri 3: De partamenti i gjuhës dhe letërsisë
këshillimit të karrierës;
angleze ka caktuar një person përgjegjës për
studentët për këshillim kariere, i cili bashkëvepron
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me dekanatin e studentëve, i cili është krijuar nga
SHLHPB për të mbështetur ecurinë e studentëve e
Kriteri 4: Studentët informohen mbi për t‟i ndihmuar ata edhe për këshillime
mundësitë për punësim pas diplomimit në psikologjike.
këtë program studimi.
Kriteri 4: Studentët e gjuhës dhe letërsisë angleze
informohen mbi mundësitë e punësimit nëpërmjet
lidhjeve me zyrën e punës dhe këshillimit të
karrierës, nëpërmjet takimeve të hapura, etj.
Standardi IV.3 - Institucioni disponon statistika në lidhje me numrin e stu dentëve që
ndjekin programet e studimeve të ciklit të parë.
Kriteri 1: Institucioni disponon statistika Kriteri 1: SHLHPB ende nuk ka diplomuar ndonjë
vjetore për numrin e të diplomuarve, në student në degën e gjuhës dhe letërsisë angleze,
ciklin e parë;
parashikon të ngrejë zyrën e Alumnit.
Kriteri 2: Institucioni disponon statistika
vjetore për numrin e studentëve të Kriteri 2: Sekretaria mësimore ndjek nga afër
regjistruar në programet e studimeve të regjistrimin e studentëve dhe ka të dhëna të sakta
ciklit të parë, tërheqjet nga programi, si për cdo student, për regjistrimet, largimet dhe të
dhe
largimet
para
përfundimit
të dhëna personale për cdo student.
programit apo mospërfundimin me sukses
të vitit akademiknë të cilin zhvillohet Kriteri 3: SHLHPB disponon të dhëna të detajuara
programi i studimeve;
për cdo student që nga regjistrimi, ecuria, deri edhe
Kriteri 3: Institucion dispon on të dhëna rezultatet për cdo lëndë, të dhëna që janë arshivuar
për ecurinë e studentëve gjatë zhvillimit të nga sekretaria mësimore. En de nuk ka të
programit të studimeve që nga pranimi, di plomuar.
deri në diplomim.
Standardi IV.4 Institu cioni angazhon personelin e tij për përkujdesjen ndaj studentëve.
Kriteri 1: Institucioni u ofron këshillim
karriere studentëve, ndjek progresin e tyre
dhe i ndihmon ata në çështjet që kanë të
bëjnë me procesin mësimor;
Kriteri 2: Institucioni (nëpërmjet zyrës për
këshillimin e karrierës) ndihmon studentët
në përzgjedhjen e institucionit në të cilin
ata do të zhvillojnë praktikën profesionale,
në rastet kur parashikohet një e tillë.

Kriteri 1: Departamenti i gjuhës dhe letërsisë
angleze ofron këshillim kariere për studentët,
nëpërmjet personave të ngarkuar. Në departament
ka një person që ndjek përparimin e studentëve dhe
një këshilltar akademik për cdo vit.
Kriteri 2: SHLHPB ka bashkëpunim me një sërë
institucionesh të huaja dhe shumë pak me
institucionet e larta shqiptare. Departamenti
ndihmon studentët për të përzgjedhur institucionin
ku studenti do të kryej praktikat verore. Ka
shembuj të tillë.

Konkluzionet e GVJ
Grupi i Vlerësimit të Jashtëm pasi pa dokumentacionit dhe gjatë vizitës në Institucion vëren se
kërkesat e përfshira në kriteret e APAAL përputhen me realizimet në departament, dhe ky
program i përmbush standardet. Do të sugjeronim të ketë më shumë lidhje me universitetet
shqiptare, sidomos me Universitetin e Tiranës, nga i cili merr një numër të konsiderueshëm
lektorësh me kohë të pjesëshme.

KËRKIMI SHKENCOR NË FUNKSION TË PROGRAMIT TË STUDIMIT
10. Kërkimi shkencor
Pjesa përshkrimore
Terma reference: politikat e kërkimit shkencor në këtë program studimi, botimet në vite,
projektet e fituara dhe të realizuara, pjesëmarrja në aktivitetet brenda dhe jashtë vendit,
aktivitetet e organizuara nga njësia, lidhja e kërkimit me mësimdhënien.

Politikat e kërkimit shkencor në këtë program studimi janë orientuar drejt aftësimit të studentëve
për t‟u marrë me punë kërkimore, studimore e shkencore.
Stafi akademik është shumë aktiv në punën kërkimore -shkencore dhe për këtë shpesh
inkurajohet dhe financohet për këtë gjë nga institucioni. Puna kërkimore -shkencore dhe botimet
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vlerësohen nga një juri e caktuar, matet me pikë dhe ata që kanë rezultate të mira në këtë
drejtim shpërblehen edhe financiarisht në bazë të pikëve të grumbulluara.
SHLHPB n dihmon financiarisht edhe pjesëmarrjen e stafit akademik në konferenca të ndryshme
kombëtare dhe ndë rkombëtare. Gjatë vitit akademik 2011-2012 një pjesë e mirë e stafit
akademik ka marrë pjesë në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Vetë institucioni i
SHLHPB vetëm gjatë këtij viti ka organizuar 5 konferenca shkencore ndërkombëtare, ndër të cil at
dy konferenca janë organizuar nga Fakulteti Filologjik dhe i Edukimit, ku inkuadrohet
departamenti i gjuhës dhe i letërsisë angleze .
Numri i botimeve nga personeli akademik efektiv i departamentit të gjuhës dhe letërsisë angleze
është 5, 3 nga Rudina Guleker dhe 2 nga Arti Omeri, anëtarë të stafit akademik efektiv të
departamentit të gjuhës dhe letërsisë angleze.
Projekte të fituara dhe të realizuara nuk ka.
Libra të botuar nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Nr.
1

ISBN
ISBN: 978-9928-4120-0-3

Autori
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)

2

ISBN: 978-9928-4106-2-7

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)

3
4

ISBN: 978-9928-4106-1-0
ISBN: 978-9928-4120-1-0

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)

Tabela no. 18

Titulli
First International Young Researchers
Conference on Laë “Hu man Rights in
the 21st Century”
International Conference on
Educational Sciences "Challenges and
Quality Develop ment in Higher
Education"
Frag mente nga Tirana
International Conference on
Hu manities “The Sp iritual Quest in
Hu manities”

Tregues të matshëm:

11.



Të dhëna për kërkimin shkencor



Numri i botimeve nga personeli akademik efektiv i IAL



Numri i projekteve kërkimore të fituara



Numri i projekteve të zbatuara



Numri i aktiviteteve shkencore të organizuara nga IAL



Numri i pjesëmarrësve në aktivitete shkencore brenda iAL



Numri i kërkimit shkencor me procesin mësimor



Numri i studentëve të përfshirë në kërkimin shkencor



Numri i Çmimeve Kombëtare



Dokumentacioni përkatës i marrë gjatë vizitave

Bashkëpunimi kombëtar, ndërkombëtar dhe marrëdhëniet me publikun
Pjesa përshkrimore
Terma reference: bashkëpunimi me institucionet e tjera në nivel lokal, kombëtar apo
ndërkombëtar, mobiliteti i personelit akademik në secilin nga nive let e sipërpërmendura,
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pjesëmarrja në programe kombëtare dhe ndërkombëtare, lidhjet me komunitetin e biznesit
dhe me tregun e punës.

Bashkëpunimi me institu cionet e tjera në nivel lokal, kombëtar apo ndërkombëtar
Një nga objektivat e SHLHPB është provomimi ndërkombëtar dhe me universitetet në rajon e më
gjërë. Për këtë qëllim është ngritur Zyra për Marrdhëniet Ndërkombëtare, detyra e së cilës është
të zgjerojë dhe të përforcojë marrdhëniet ndërmjet SHLHPB dhe IAL në rajon e më gjërë.
Brenda një kohe të shk urtër SHLHPB ka arritur të vendosë marrdhënie të ngushta me
institucione të ndryshme në rajon e më gjërë, duke shkëmbyer programe, staf dhe studentë, si
edhe të bashkëpunojë në organizimin e konferencave të përbashkëta dhe veprimtari të
përbashkëta në kërkimin shkencor.
Në kuadrin e bashkëpunimit me institucione të tjera të arsimit të lartë, GVJ sugjeron
nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit edhe me universitetet publike në vend,
veçanërisht nga ato universitete me të cilët kanë këmbim personeli akademik.
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 qeveritare bashkëpunuese
8
Organizatat Profesionale

5

Komuniteti i biznesit, tregu i punës

2

Tregues të matshëm:


Të dhëna për bashkëpunimin kombëtar dhe ndërkombëtar


Numri i pjesëmarrësve si partnerë në projekte Kombëtare apo n dërkombëtare



Numri i Leksioneve dhe seminareve me lektorë të huaj



Numri i pjesëmarrësve në trainime fushën e kërkimit shkencor jashtë vendit



Mobiliteti i studentëve nga dhe drejt IAL



Infrastruktura në funksion të kërkimit shkencor



Numri i pjesëmarrësve në aktivitete shkencore Jashtë IAL/ jashtë vendit dhe
prezantime





Komunikimi dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera shtetërore, organizata
profesionale, komunitetin e biznesit, tregun e punës dhe aktorë të tjerë shoqërorë të
rëndësishëm për arsi min e lartë :


Institucionet qeveritare bashkëpunuese



Organizatat Profesionale



Komuniteti i biznesit, tregu i punës

Dokumentacioni përkatës

Vlerësimi sipas Standardeve
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Standardet/kriteret

Përmbushja e standardit/ kriterit

VII - INSTITUCIONI GARANTON M ARRËDHËNIE BAS HKËPUNIM I, TË BRENDS HM E DHE TË
JASHTM E
Standardi VII.1 - Instituci oni garanton marrëdhënie të frytshme bashkëpunimi mes
personelit të vet.
Kriteri 1: SHLHPB n xit bashkëpunimin të
personelit
brenda
de partamentit
nëpërmjet
Kriteri 1: Institucioni, për hartimin dhe
shkëmbimit të informacionit dhe përvojave të gjithë
mbikëqyrjen
e
programit,
nxit
secilit në hartimin e kurrikulës dhe syllabuseve të
bashkëpunimin
ndërmjet
personelit
lëndëve, të cilat mbas hartimit përfundimtar dhe
brenda institucionit nëpërmjet shkëmbimit
vlerësimit i janë dërguar për miratim këshillit të
të informacionit;
departamentit dhe më tej senatit akademik.
Kriteri 2: Institucioni, nëpërmjet ndarjes
Kriteri 2: N darja e detyrave të personelit është
së detyrave mes personelit Brenda
parashikuar
në
rregulloren
e
organizimit
institucionit, marrjes së përgjegjësive
administrativ, realizimi i detyrave me përgjegjësi
respektive dhe analizës së vazhdueshme të
dhe qëndrimi kritik ndaj përgjegjësive të gjithësecilit
punës së tyre, garanton marrëdhënie të
siguron një frymë bashkëpunimi ndërmjet anëtarëve
frytshme bashkëpunimi.
të stafit të departamentit të gjuhës dhe letërsisë
angleze.
Standardi VII.2 - Instituci oni garanton marrëdhënie bashkëpunimi me institucionet
homologe jashtë vendit dhe aktorët e biznesit vendas ose të huaj.
Kriteri 1: SHLHPB ka vendosur marrdhënie
Kriteri 1: Institucioni për realizimin e
bashkëpunimi me institucionet homologe brenda
objektivave të programeve të studimeve
dhe jashtë vendit. Universitetet e huaja me të cilat
dëshmon se ka vendosur marrëdhënie
SHLHPB ka nënshkruar marrveshje bashkëpunimi
bashkëpunimi me institucionet homologe
janë 8. Gjithashtu ka nënshkruar marrveshje
jashtë vendit dhe aktorët e biznesit vendas
bashkëpunimi me 5biznese .
ose të huaj;
Kriteri 2: Departamenti i gjuhës dhe letërsisë
Kriteri 2: Institucioni ka vendosur
angleze i kushton kujdes praktikave profesionale
marrëdhënie
bashkëpunimi
me
(gjuhësore), të cilat realizohen gjatë verës, dhe për të
punë dhënësit
për
kryerjen
dhe
cilat janë nënshkruar marrveshje me kompani
mbikëqyrjen e praktikës, në varësi të
private në Shqipëri, Turqi dhe Gjermani, ku
programeve të studimeve që ofrojnë;
studentët e departamentit të gjuhës angleze
Kriteri 3: Institucioni organizon trajnime
praktikojnë gjuhë n angleze.
profesionale
të
mëtejshme
në
Kriteri 3: Ngritja e Qendrës së Edukimit të
bashkërendim me punëdhënësit;
Vazh duar dhe e Formimit Profesional ndihmojnë në
Kriteri 4: Institucioni bën një raport
përgatitjen profesionale.
analitik të përfitimeve nga marrëveshjet
Kriteri 4: Nuk rezultojnë shërbime nga të tretët për
kontraktuale në funksion të realizimit të
të realizuar programin e studimit për gjuhë dhe
programeve të studimeve.
letërsi angleze.
Konkluzionet e GVJ: Grupi i Vlerësimit të Jashtëm vëren se kriteret e parashikuara për këtë
standard janë plotësuar. Në këtë pikë GVJ sugjeron se duhet të përmirësohet bashkëpunimi
midis SHLHPB dhe universitete ve publike shqiptare.

ANALIZA PËRMBLEDHËSE PËR IMPLEMENTIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT
RVJ m byllet me “Analizën përmbledhëse të RVJ” sipas metodës SW OT (Strengths-pikat e forta,
Weaknesses- pikat e dobëta, Opportunities-mundësitë, Threats-pengesat).
a. Pika të forta:
1) SHLHP B

funksionon

si

institucion

arsimor

jofitimprurës.

Kjo

i

mundëson

Departamenti t të Gjuhë s dhe Letërsisë Angleze të ofrojë tarifa të ulëta për studentët që
ndjekin këtë program studimi.
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2) Program bashkëkohor studimi i një cilësie të lartë. Programi “Bachelor në Gjuhë dhe
Letërsi Angleze” garanton përgatitjen cilësore të studentëve në përputhje me objektivat,
profilin dhe nevojat e tregut të punës.
3) Numër

i

kufizuar

studentësh.

Ky

i

mundëson

departamenti t

përqendrimin e

përkushtuar te cilësia.
4) Mësimdhënie në gjuhën angleze. Mësimdhënia në departamentin e gjuhës dhe letërsisë
angleze është në gjuhë angleze, me përjashtim të lëndëve si "gjuha shqipe".
5) Pranim të studentëve bazuar në kriteret e cilësisë. Departamenti i Gjuhë dhe Letërsisë
Angleze aplikon kritere të caktuara për pranimin e studentëve si mesatare mbi 8.00.
Cilësia e lartë e studentëve është një tregues i mirë për marrjen e cilësisë së lartë edhe në
di plomim.
6) Bibliotekë literaturë të pasur në gjuhën shqipe dhe në disa gjuhë të huaja. Pasurimi i
bi bliotekës është kryer në një kohë mjaft të shkurtër. Ky është një tregues i domethënës i
rëndësisë që i jep SHLHPB librave akademikë.
7) Sistemi i automatizimit. Administrimi on-line i të dhënave nga njësitë kryesore rrit
cilësinë e shërbimeve ndaj studentëve, si dhe transparencën ndaj tyre dhe stafit.
8) Bursat dhe tarifat e aplikuara. Bursat dhe tarifat e studimeve të aplikuara në SHLHPB
për të dyja ciklet e studimeve janë konkuruese dhe motivuese për studentët.
9) Infrastruktura fizike dhe logjistike. SHLHPB është e pajisur me të gjitha kushtet e
nevojshme për të zhvilluar një proces mësimor bashkëkohor . Mjedisi është i bollshëm
duke krikuar mundësi optimale si për procesin mësimor, kërkimor por edhe atë social
dhe argëtues.
10) Vit përgatitor për studentët me aftësi të limituara të gjuhës angleze. SHLHPB u ofron
studentëve të suksesshëm por me aftësi jo në nivelin duhur në gjuhën angleze ,
mundësinë për të ndjekur studime të gjuhës angleze.

b. Pika të dobëta:
1) Mungesa e përvojës për shkak se institucioni është relativisht i ri .
2) Mungesa në stafin akademik sipas fushave të veçanta të specializimit. Edhe pse
numri i lektorëve është i pranueshëm dhe konform standardeve të kërkuara, do të ishte e
këshillueshme që stafi akademik të pasurohej me anëtarë që mbulojnë fusha specifike, e
rëndësishme kjo për cilësinë në mësimdhënie.
3) M osmbulimi

me

70

përqind

të

mësimdhënies

nga

stafi

akademik

efektiv.

Departamenti i Gjuhë dhe Letërsisë Angleze edhe pse ka treguar seriozitet në plotësimin e
stafit akademik efektiv sipas standardeve të kërkuara, mbulimi i 70 përqind të programit
nga ky staf nuk është kryer plotësisht, duke u realizuar kjo nevojë me lektorë të punësuar
me kohë të pjesshme.
4) Mungesa e mjediseve sportive për studentët. Pavarësisht kushteve të kënaqshme që
ofron godina institucionale, bie në sy mungesa e mjediseve sportive për studentët.

c. Mundësitë:
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1) Përfitime nga financime dhe nga projekte brenda dhe jashtë vendit
2) Lidhja e marrëveshjeve të reja me universitetet private dhe publike brenda dhe jashtë
vendit
3) Pjesëmarrja në projekte të ndryshme shkencore për IAL (TEMPUS, ERASMUS, EU,
Fulbright, Ron Brown, Hum pfrey, etj)
4) Pjesëmarrje në shoqata shkencore e profesionale për ngritjen cilë sore të mësimdhënies
dhe në fushën e kërkimeve shkencore
5) Përshtatja e kurrikulë s me kërkesat e tregut të punës
6) Mundësitë për zgjerimin dhe konsolidimin e kërkimit shkencor
7) Mundësi kualifikimi në specializime të ngushta sipas specifikave të
kurrikulës/syllabuseve
d. Pengesat:
1) Të qenurit një institucion i ri
2) Imazhi i krijuar per universitetet private

Grupi i Vlerësimit të Jashtëm
1.Vilma Tafani

2.Albert Sheqi
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