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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 GVB, 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, programe ve 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 mir atimi 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 Arsimin Parashkollor dhe Fillor, SHL “Hëna
e Plotë” (Bedër), në Tiranë

HYRJE
Ky raport prezanton rezultatet e procesit të vlerësimit të jashtëm të cilësisë së
programit të studimit të ciklit të parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor,
forma me kohë të plotë, në IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), në Tiranë, kryer nga
Grupi i Vlerësimit të Jashtëm (GVJ), i mandatuar nga APAAL.
Qëllimi i këtij procesi është që të sigurojë një vlerësim të pavarur dhe korrekt, të
bazuar në tregues real dhe të matshëm të nivelit të arritjes së standardeve dhe
garantimit të cilësisë së programit të studimit të përfshirë në vlerësim, mbi të cilin do të
ngrihet gjykimi i KA të APAAL -së për akreditimin e tij.
Për të përmbushur me sukses këtë qëllim, GVJ iu nënshtrua një trajnimi
paraprak nga specialistë të Sektorit të Promocionit dhe Vlerësimit të APAAL-së.
Tematika e trajnimit pati në fokus kuadrin e përgjithshëm të VJ, standardet e kërkuara
për këtë vlerësim, si dhe disa udhëzime për procedurat e përmirësuara dhe instrumentet
përkatëse për ekzekutimin e tij. Në përfundim të trajnimit, ekspertët u pajisën me
materialet dhe dokumentacionin e nevojshëm për të proceduar VJ në programet e
studimit të parashikuara për t`u mbuluar prej tyre.
Dokumentacioni bazë, mbi të cilin u mbështet procesi i VJ për programin e
studimit “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, në Shkollën e Lartë Jopublike
“Hëna e Plotë” (Bedër), në Tiranë, është:
 Ligji për AL, nr.9741, datë 21 Maj, 2007, i ndryshuar
 Standardet kombëtare të vlerësimit dhe akreditimit,
 Udhëzimet e MASH-së,
 Raporti i Vlerësimit të Brenshëm (RVB)
 Dokumente të veprimtarissë institucionale të IAL-së Jopublike dhe dëshmi
të siguruara nga vizitat në vend, ushtruar më 18.03.2013 dhe 19.03.2013,
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sipas një agjende të paracaktuar, si dhe vizitat në faqen e websit-it të
institucionit.
Informacioni dhe dë shmitë e nevojshme për procesin e VJ u siguruan përmes:
 Shqyrtimit të RVB
 Bashkëbisedimit me drejtuesit e IAL-së Jopublike dhe programit të
studimit në vlerësim,
 Intervistës me stafin akademik dhe personelin ndihmës,
 Plotësimit të pyetësorit nga studentët që ndjekin programin përkatës dhe
intervistimit të tyre për çështje të caktuara të VJ,
 Takimit me punonjësit e administratës - drejtuesin e Zyrës së Burimeve
njerëzore dhe zhvillimit profesional/për karrierë, dhe sekretarinë
mësimore,
 Egzaminimit në sekretari të dokumentacionit që shoqëron studentët e
regjistruar, larguar ose transferuar, si dhe bazën e ruajtjes dhe
administrimit të të dhënave lidhur me vlerësimin e vazhduar dhe
përfundimtar të studentëve,
 Vëzhgimit të mjedisit mësimor, bibliotekës, web-site, dhe fasiliteteve të
tjera të lidhura me cilësinë e programit të studimit të marrë në vlerësi m.
Të dhënat e grumbulluara u shqyrtuan nga perspektiva e arritjes së standardeve
shtetërore për programet e studimit të ciklit të parë dhe u prezantuan në RVJ duke
përdorur metodën SWOT të analizës që ndihmon të evidentohen lehtë pikat e forta,
dobësitë, mundësitë për të përparuar dhe pengesat/vështirësitë që mund t`i kanosen
sigurimit të standardeve dhe cilësisë.
Për mbarëvajtjen e procesit të VJ, kontribuan jo vetëm ekipi i APAAL-së, por edhe
drejtuesit, stafi dhe studentët e programit të studimit “Bachelor” në Mësuesi për Arsimin
Parashkollor, të IAL-së Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) në Tiranë, për të cilët GVJ
shpreh vlerësime me konsideratë të lartë për gatishmërinë dhe ba shkëpunimin e
treguar, si dhe për sensin e mirëkuptimit dhe besueshmërinë që ata i dhanë GVJ, duke
vënë në dispozicion të tyre dokumentacionet e nevojshme për vlerësim.
Të dhëna për programin e studimit “ Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor, forma me kohë të plotë, në IAL “Hëna e Plotë” (Bedër), në Tiranë
 Programi i Studimeve të Ciklit të Parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor, ofrohet nën përgjegjësinë e Departamentit të Shkencave të Edukimit,
në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, në IAL-në Jopublike “Hëna e Plotë”
(Bedër), në Tiranë. Ky departament vepron si njësi bazë mësimore-kёrkimore
që përfshin fusha kërkimi homogjene në disiplinën e shkencave të edukimit.
 IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), në Tiranë, ku zhvillohet Programi i
Studimeve të Ciklit të Parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor,
ushtron veprimtarinë e saj bazuar në liçencën e dhënë me Vendim të
Këshillit të Ministrave Nr. 286, datë 06.04.2011, “Për liçencimin e Institucionit
Privat të Arsimit të Lartë “Shkolla e Lartë “Hëna e plotë” (Bedër), Tiranë. Përveç

akteve ligjore dhe nënligjore përkatëse të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë për
Arsimin e Lartë, IAL Jopublike “Hëna e Plotë” e mbështet veprimtarinë e saj mësimore
dhe shkencore edhe në Statutin dhe Rregulloret përkatëse të vetë institucionit.
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 Programi i Studimeve të Ciklit të Parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor, në IAL-në Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), në Tiranë, mbështetet në
Ligjin Nr. 9741, Neni 44/1 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”,
datë 21.05.2007, i ndryshuar me ligjin Nr. 10 307, datë 22.07.2010 “Për
Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe në aktet e tjera nënligjore
lidhur me AL dhe organizimin e studimeve në programet e ciklit të parë , të
dytë dhe të tretë, sipas përcaktimeve të bëra në Nenin 15 të Ligjit nr. 10 307,
datë 22.07.2010, si dhe në Ligjin nr. 10 056, datë 22.01.2009 “Për
ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH dhe
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të
ndërsjellta”.
 Programi i Studimeve të Ciklit të Parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor, është hapur në përputhje me Urdhrin e MASH-së, Nr. 330 datë
07.08.2012, Nr 4247/1 Prot. “Për hapjen e programeve të studimit të ciklit
të parë “Bachelor” dhe ciklit të dytë “Master i Shkencave” në Shkollën e Lartë
Universitare Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), në Tiranë.
 Programi ka filluar të zbatohet për herë parë në IAL-në Jopublike “Hëna e
Plotë” (Bedër), në vitin akademik 2012-2013. Zbatimi i tij parashikon një
periudhë semestrale/vjetore përgatitore për aftësimin e studentëve për të
vijuar me sukses programin tre vjecar të studimit BA në Arsimin Parashkollor
dhe Fillor. Aktualisht, pjesa e studentëve të kualifikuar për të ndjekur
programin e studimit, janë duke mësuar module/lëndë që përkojnë me
semestrin e parë të vitit të parë sipas planit mësimor të këtij programi.

GRUPI I VLERËSIM IT TË JASHTËM (GVJ)
 Përbërja e GVJ:

o
o

Prof. Asoc.Dr. Sotir Rrapo – ekspert i VJ
Dr. Valentina Haxhiymeri – eksperte e VJ

 Parimet e Punës së GVJ

-

-

-

Qëndrim korrekt, pa paragjykime dhe plot respekt ndaj drejtuesve të IAL –së
Private, stafit, studentëve dhe përpjekjes së tyre për të arritur standardet dhe
cilësinë e dëshiruar;
Bashkëpunim i sinqertë, nën frymën e besimit reciprok, për të siguruar një
vlerësim të paanshëm, real, të mbështetur në dëshmi dhe tregues të matshëm
të cilësisë;.
Objektivitet në shqyrtimin dhe prezantimin e rezultateve të vlerësimit të
jashtëm lidhur me nivelin e arritjes së standardeve dhe cilësisë;
Përkushtim për të performuar në kohë raportin e vlerësimit të jashtëm
Transparencë për të mundësuar një proces konstruktiv të rishikimit të RVJ
përpara publikimit të tij.
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ADM INISTRIM I I NJËSISË NË SHËRBIM PROGRAM IT 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 përshtatja e objektivave dhe e
qëllimeve me kohën, të dhëna të përgjithshme për IAL.

Referuar informacionit të përfshirë në Raportin e Vlerësimit të Brendshëm (RVB), në Librin e
Shtojcave (LSH), si dhe vizitat në vend, konstatohet se Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në
Tiranë është organizuar dhe operon si Institucion Jopublik i Arsimit të Lartë që ofron programe
studimi të ciklit të parë dhe të dytë (BA, MSc), me karakter ndërkombëtar. Ky institucion
është ngritur si rezultat i kooperimit mes Autoriteteve Arsimore të Shtetit Shqiptar dhe
Komunitetit M ysliman të Shqipërisë dhe Fonda cionit Sema.
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), përbëhet nga dy fakultete: Fakulteti i Shkencave Humane
dhe Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit.
Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor i marrë në
vlerësim nga GVJ, ofrohet në Fakulte tin e Filologjisë dhe Edukimit. Misioni i këtij fakulteti
është përgatitja e individëve të kualifikuar në fushën e shkencave të eduki mit, mësi mdhënies,
drejtësisë dhe disiplinave të ndërlidhura me to, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb
vlerat universale, si dhe mbështetjen tek kërkimi shkencor, me qëllim vënien në jetë të ideve dhe
projekteve që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë.
Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor është nën
përgjegjësinë e Departamentit të Shkencave të Edukimit, në Fakultetin e Filologjisë dhe
Edukimit. Ky departament funksionon si njësi bazë mësimore dhe kërkimore në fushën e
edukimit. Në këtë kontekst, departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprim taritë
e mësimdhënies dhe të kërkimit duke repsektuar lirinë akademike të personelit dhe të drejtën
e tij për të shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion të kësaj njësie.
Programi i studimit “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor ka si qëllim kryesor t`i
përgatisë studentët me njohuritë themelore të teorive të mësimdhënies në arsimin parashkollor dhe
fillor, dhe t`i pajisë ata me aftësitë për të zbatuar teoritë në praktikë.
Sipas Ra portit të Vlerësimit të Brendshëm (RVB), mësohet se objektivat e programit të
studimit përfshijnë :


përgatitjen profesionale të studentëve në shkencat e edukimit dhe mësuesisë për arsimin
parashkollor dhe fillor,



zgjerimin e njohurive rreth fushës së edukimit sipas etikës profesionale,



aftësimin për të analizuar faktet në situata të ndryshme ,



aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur,



zgjerimin e kulturës për të siguruar studentët me mënyra të reja të të menduarit dhe
koncepturarit të situatave,



njohjen e mirë të përmbajtes lëndore dhe të teknikave bashkëkohore të mësimdhënies së
tyre, (shkenca natyrore dhe sociale, drejtshkrim, art figurativ, edukim fizik dhe sporte,
teori të zhvillimit të fëmijëve, etj.).
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zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të
suksesshëm në fushën e edukimit dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit të
edukatorëve të brezit të ri.



Njohjen e tyre me teknologjitë e reja të informacionit, metodologjinë e kërkimit në fushën
e edukimit dhe aftësinë për të përditësuar dijet dhe metodat e mësimdhënies, duke
siguruar mundësi për progres profesional dhe përshtatje të vazhdueshme me tregun e
punës.

Mundësitë e punësimit


Studenti (i diplomuar) mund të punojë në institucione arsimore publike e private, si
edukator, mësues dhe si menaxhues arsimi.

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
hartohen në përputhje me qëllimet
dhe misionin e institucionit;
Kriteri 2 Programet e studimeve
kanë objektiva të përcaktuar qartë
për formimin e studentëve në atë
program, të cilët përfshijnë dijet,
aftësitë dhe kompe tencat
profesionale që duhet të fitojnë
studentët në përfundim të
programit të studimit dhe që
karakterizojnë profilin e programit;
Kriteri 3 Programet e studimeve
hartohen në përputhje me nevojat
e tregut të punës;
Kriteri 4 Programet e studimeve
hartohen në përputhje me
zhvillimin ekonomik të vendit.

1

Kriteri 1 - Për të vlerësuar nivelin e përputhshmërisë së
programit të studimit “Bachelor” për Arsimin Parashkollor dhe
Fillor, me qëllimet dhe misionin e IAL Jopublike “Hëna e Plotë”
(Bedër), GVJ u përpoq të krahasojë përshkrimin e misionit të
shprehur në Statutin e IAL-së Jopublike dhe përshkrimin e
qëllimeve dhe misionit të shprehur në Rregulloren e posacme
të Programit të Studimit “Bachelor” për Arsimin Parashkollor
dhe Fillor. Duke qenë së IAL Jopublike ka një Rregullore të
përbashkët për të gjitha programet “Bachelor” të ofruara në
këtë institucion (nuk u gjet në Librin e Shtojcave një
dokument/Rregullore e posacme e Programi t të Studimit të
marrë në vl erësi m) GVJ mori në shqyrtim misionin e shprehur
në Statut dhe misionin/qëllimet e përshkruara në RVB për
Programin e Studimit të marrë në vlerësim, dhe evidentoi
përputhje të misionit/qëllimeve të programit përkatës me
misionin e IAL-së Jopublike.
Kriteri 2 – Nga perspektiva e GVJ, referuar RVB, vërehe t një
konfuzion në përshkrimin e objektivave formues të
programit të studimit duke i paraqitur ato në mënyrë të
përgjithshme, me objektiva të përsëritur dhe pa cilësuar
tipin/kategorinë e kompetencave (të përgjithshme, specifike
dhe të transferueshme) që pritet të fitojnë studentët në
përfundim të tij dhe që profilizojnë qarta zi programin në
specialitetin e mësuesisë / edukatorit të arsimit parashkollor
dhe fillor. Për të qënë sa më objektiv në këtë vlerësim, GVJ
kërkoi në website për programe të ngjashme me këtë drejtim,
në vende të tilla si SHBA dhe në Angli , dhe zbuloi se në raste
të tilla, programi përkufizonte qartë qëllimet, rolin e të
di plomuarve në tregun/sektorin e arsimit dhe grup-moshat e
fëmijëve me të cilat ai përgatitej për të punuar. Më shpesh
ndeshet termi “specialist për të dhënë mësim në mjedise
arsimore me grup-moshat 3-7 vjec dhe 5-7-11 vjec. Profilizimi i
di plomës sipas grup-moshave realizohej në vitin e tretë të
programit BA.

GVJ duhet të shprehen me shkrim për të gjitha kriteret. Në fund të kritereve duhet të japë mendimin e tij
për përmbushjen e standardit në tërësi.
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Kriteri 3 – Bazuar në deklarimin e drejtuesve të IAL-së
Jopublike, për një studim paraprak të tregut të punës mësohet
se programi i studimit “Bachelor” për arsimin parashkollor dhe
fillor është hartuar në përputhje me nevojat e një tregu
pune të përcaktuar (brenda dhe jashtë vendit) që kërkon
individë të kualifikuar në fushën e arsimit parashkollor dhe
fillor, për të punuar si edukatorë/mësues/meaxhues arsimi .
Mundësitë më të mëdha të punësimit të studentëve që pritet të
di plomohen në programin e studimit BA në arsimin
Parashkollor dhe Fillor janë në kopshte t dhe shkollat e
financuara nga Fondacioni Sema, Komuniteti Mysliman në
Shqipëri (p.sh., Kolegji Turk, kopshti Turgut Ozal, etj.).
Në kushtet e reformës së sistemit parauniversitar në Shqipëri
që kthen arsimin fillor nga 5 vjet në 6 vjet shkollimi, mund
të ngrihet shqetësimi se të diplomuarit e ardhshëm në këtë
program studi mi, mund të ndeshin vështirësi në mundësitë e
tyre për punësim në sektorin publik.
Kriteri 4 – Sipas dëshmisë së marrë drejtuesve të këtij
programi, mësohet se për hartimin e tij janë angazh uar
autorite të fushës së arsimit shqiptar për fëmijërinë e hershme,
ekpert të huaj nga univeritete të famshme në përgatitjen e
mësuesve për sistemin parauniversitar, në Turqi dhe SHBA, si
dhe prakticientë të kualifikuar të tregut privat të punësimit
brenda dhe jashtë vendit, një pjesë e të cilëve janë përfshirë si
mësimdhënës me kohë të plotë/ të pjessme në stafin akademik
të IAL-së Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), që shërbejnë edhe si
agjentë të jashtëm për identifikimin e kërkesave të tregut të
punës dhe përputhjen e programit të studimit me
zhvillimin ekonomik të vendit/rajonit, në kontekstin e një
shoqërie që priret drejt globalizimit.
Standardi I.2 - Programet e studimeve janë në përputhje me strategjinë për zhvillim të
institucionit.
1- Kriteri 1 – Programi i studimit është konceptuar në harmoni
me strategjitë e zhvillimit të IAL-së Jopublike . Fakulteti i
Filologjisë dhe Edukimit që ka në përgjegjësi realizimin e
programit të studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor,
koordinon progresin e tij me Planin e Zhvillimit Strategjik të
Institucionit. Nga dokumentacioni përkatës dëshmohet se IAL
Kriteri 1 Programet e studimeve
Jopublike ka ngritur NJSBC që përdor metoda dhe
janë përshtatur me strategjinë për
instrumente të rekomanduara institucionalisht për të siguruar
zhvillim të institucionit;
përmirësimin e vazhdueshëm të programit BA dhe për të
Kriteri 2 Programet e studimeve të garantuar standardet dhe cilësinë e tij në përputhje me
ciklit të parë synojnë pajisjen me
strategjitë zhvilluese të gjithë institucionit.
njohuritë bazë, mbi metoda e
2parime shkencore të përgjithshme;3- Kriteri 2 – Referuar strukturës së planit mësimor, vërehet se
Kriteri 3 Programet e studimeve të programi ka të grupuara disiplinat lëndore sipas udhëzimeve
ciklit të parë synojnë dhe formimin të Kartës së Bolonjës, duke e bërë të lehtë evidentimin e
e shprehive të veçanta në një
synimit për pajisjen e studentëve me njohuritë bazë të formimit
llojshmëri të gjerë profesionesh e
shkencor dhe profesional, të parashikuara veçanërisht përmes
specialite tesh në realizimin e
kategorisë A dhe B të planit mësimor të cilat krahasuar me
misionit dhe qëllimit të
kategoritë e tjera, përbëjnë 112 kredite (60.5 %), nga 185
institucionit;
kredite (100 %) që ka programi në total. Në mënyrë më të
detajuar, kategoritë e planit mësimor të vlerësuara në kredite
dhe % paraqiten si më poshtë:
4A.

Veprimtari në disiplina të formimit të përgjithshëm - 14
kredite – 7.7%
B. Veprimtari në disiplina të formimit karakterizues - 98 kredite
– 53 %
C. Veprimtari në disiplina të ngjashme dhe/ose integruese - 33
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kredite – 18.1 %
D. Veprimtari në disiplina me zgjedhje - 17 kredite – 9,2 %
E. Njohuri të tjera formuese, si plotësime në gjuhët e huaja,
informatikë, stazh a praktika - 14 kredite – 7.6 %
F. Teza e diplomës - 8 kredite – 4.4 %
Totali = 185 kredite – 100 %

Kriteri 3 – Referuar strukturës së planit mësimor, vërehet se
programi synon formimin e shprehive të veçanta (të
transferueshme dhe ndihmëse) të integruara përmes të gjitha
kategorive A,B, C, D dhe E të disiplinave lëndore, të tilla si:
Aftësi Komunikimi, Vëzhgimi ne Shkollë, Eduki mi i Nxënësve me
Nevoja të Veçanta, Anglishtja e Avancuar, Shkrimi Akademik,
Dinamika e Grupi t dhe Këshillimit, Sisteme të Informimit dhe
Komunikimi t, etj., të cilat mundësojnë studentët të
angazhohen në role të ndryshme të lidhura me edukimin
dhe përkujdesin ndaj fëmijëve në vitet parashkollore dhe
fillore , përfshi edhe ata me AK.
II - ORGANIZIM I, DREJTIM I DHE ADM INISTRIM I I P ROGRAM EVE TË STUDIM EVE
Standardi II.1 - Programet e studimeve s ynojnë të plotësojnë nevojat e tregut të punës.
Kriteri 1 – Sipas një deklarimi verbal të IAL Jopublike mbi
studimin e tregut të punës për qëllime aplikimi/licensimi të
Kriteri 1 Programet e studimeve
programit të studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor,
synojnë të plotësojnë nevojat e
mësohet se programi i mësuesisë është ndër më të kërkuarit
tregut të punës, në përputhje me
në vend, veçanërisht në sektorin privat, në kopshtet dhe
synimet strategjike të zhvillimit
shkollat e mbështetura nga Fondacioni Sema dhe Komuniteti
ekonomik kombëtar;
Mysliman në Shqipëri .
Kriteri 2 Institucioni, për
vlerësimin e nevojave të tregut të
Kriteri 2 – IAL Jopublike dëshmon se ka njohje për nevojat e
punës, kryen një studim tregu, i
tregut dhe kërkesat për punësim. Përmes Zyrës së Medias, IAL
cili përfshin:
Jopublike monitoron zhvillimet arsimore, sociale dhe
a. mundësitë e punësimit të
ekonomike rajonale, si dhe ndërhyn me përshtatje të
studentëve në tregun
nevojshme
në
planin
strategjik
të
zhvillimit
të
vendas ose atë rajonal,
institucionit/programeve të studimit, si dhe ndërmerr studime
kombëtar e ndërkombëtar;
për të parashikuar, evidentuar dhe informuar periodikisht të
b. kërkesat e punëdhënësve;
interesuarit për:
c. një parashikim të përafërt
 mundësitë e punësimit të studentëve që pritet të
për numrin e pritshëm të
di plomohen në fund të programit të studimit në tregun
studentëve që mund të
vendas ose rajonal, kombë tar dhe ndërkombëtar;
regjistrohen në këtë
 kërkesat e punëdhënësve në fushën e arsimit dhe
program;
mësuesisë;
d. numrin e të regjistruarve në

parashikimin e numrit të studentëve që pritet të
programe të ngjashme në
rregjistrohen në këtë degë, që mendohet me afro 20 – 30
institucionet simotra.
studentë në vit;
 njohjen me përafërsi të numrit të të regjistruarve në
programe të ngjashme në institucionet simotra.
Standardi II.2 - Programet e studimeve synojnë ruajtjen e vlerave kulturore kombëtare dhe
interesave kombëtare.
Kriteri 1-Programi i studimit BA në Mësuesi për Arsimin
Kriteri 1 Institucioni ofron
Parashkollor ofrohet në pajtim me interesat kombëtare.
programe studimesh që nuk bien
ndesh me interesat kombëtare;
Kriteri 2- Programi i studimin synon jo vetëm të ruajë vlerat
Kriteri 2 Programet e studimeve
kulturore kombëtare , por edhe të nxisë promovimin e tyre dhe
synojnë të ndihmojnë ruajtjen e
kultivimin e qëndrimeve pozitive multikulturore, përmes
vlerave kulturore kombëtare.
përfshirjes në program të studentë ve shqiptarë dhe studentëve
të huaj, nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjërë , si dhe
mobilitetit të tyre në programet universitare simotra në vende
të ndryshme të botës, kryesisht në Turqi dhe SHBA.
Konkluzione të GVJ : Nga sh qyrtimi i informacionit dhe të dhënave sasiore dhe cilësore të
prezantuara më lartë mund të konkludohet se :
 Programi Studimor “Bachelor” për Arsimin Parashkollor dhe Fillor ofrohet në përputhje me
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misionin dhe qëllimet strategjike të IAL-së Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), në Tiranë . Ai
është hartuar në pajtim me interesat kombëtare dhe zhvillimin ekonomik të
vendit/rajonit dhe më gjërë . Programi synon të ruajë vlerat kulturore kombëtare, të nxisë
promovimin e tyre dhe kultivimin e qëndrimeve pozitive multikulturore , përmes
përfshirjes në program të studentëve shqiptarë dhe studentëve të huaj, si dhe mobilitetit të
tyre në programet universitare simotra në vende të ndryshme të rajonit dhe botës.


Programi synon të plotësojë nevojat e një tregu pune të për caktuar (brenda dhe jashtë
vendit) që kërkon individë të kualifikuar në fushën e arsimit parashkollor dhe fillor, për të
punuar si edukatorë/mësues/meaxhues arsimi. Mundësitë më të mëdha të punësimit të
studentëve që pritet të diplomohen në programin e studimit BA në arsimin Parashkollor dhe
Fillor janë kopshtet dhe shkollat e financuara nga Fon dacioni Sema, Komuniteti Mysl iman në
Shqipëri (p.sh., Kolegji Turk, kopshti Turgut Ozal, etj.). Në kushtet e reformës së sistemit
parauniversitar në Shqipëri që kthen arsimin fillor nga 5 vjet në 6 vjet shkollimi, mund të
ngrihet shqetësi mi se të diplomuarit e ardhshëm në këtë program studi mi, mund të ndeshin
vështirësi në mundësitë e tyre për punësim në sektorin publik.

 Programi i studimit është konceptuar në harmoni me strategjitë e zhvillimit të IAL -së
Jopublike. Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit që ka në përgjegjësi realizimi n e programit të
studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, koordinon progresin e tij me Planin e
Zhvillimit Strategjik të Institucionit.
 Objektivat për formimin e studentëve në këtë program, janë përshkruar në mënyrë të
përgjithshme, në disa raste të formuluara jo korrekt nga ana gjuhësore dhe pa cilësuar
tipin/kategorinë e kompetencave profesionale (të përgjithshme, specifike dhe të
transferueshme) që pritet të fitojnë studentët në përfundim të programit të studimit dhe që
profilizojnë qarta zi programin në specialitetin e mësuesisë / edukatorit të arsimit
parashkollor dhe fillor.
 Programi studimit shpreh qartë synimin e tij për pajisjen e studentëve me njohuritë bazë
të formimit shkencor dhe profesional, përmes lëndëve të përfshira në kategorinë A dhe B
të planit mësimor të cilat krahasuar me kategoritë e tjera, përbëjnë 112 kredite (60.5 %), nga
185 kredite (100 %) që ka programi në total. Gjithashtu, programi i studimit reflekton
synimin e tij për formimin e shprehive të veçanta (të transferueshme dhe ndihmëse) të
integruara përmes disiplinave lëndore të shpërndara në të gjitha kategoritë A, B, C, D dhe E,
të tilla si: Aftësi Komuniki mi, Vëzhgimi ne Shkollë, Eduki mi i Nxënësve me Nevoja të Veçanta,
Anglishtja e Avancuar, Shkrimi Akademik, Dinamika e Grupit dhe Këshillimit, Sisteme të
Informi mit dhe Komuniki mit, etj., të cilat mundësojnë studentët pas diplomimit që të
angazhohen edhe në role/funksione të tjera të lidhura me edukimin dhe përkujdesin ndaj
fëmijëve në vitet parashkollore dhe fillore, përfshi edhe ata me AK.
 IAL Jopublike dëshmon se ka njohje për nevojat e tregut dhe kërkesat për punësim. Përmes
Zyrës së Medias, IAL Jopublike monitoron zhvillimet arsimore, sociale dhe ekonomike
rajonale, si dhe ndërhyn me përshtatje të nevojshme në planin strategjik të zhvillimit të
institucionit/programeve të studimit. Institucioni ka kryer studime për të evidentuar,
parashikuar dhe informuar periodikisht të interesuarit për mundësitë e punësimit të
studentëve që pritet të diplomohen, kërkesat e punëdhënësve në fushën e arsimit dhe
mësuesisë, parashikimin e përvitshëm të të rregjistruarve në këtë degë, si dhe numrit e të
regjistruarve në programe të ngjashme në institucionet simotra.

o

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

IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), për bëhet nga dy fakultete:
1) Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit
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2) Fakulteti i Shkencave Humane.
Programi studimit BA për Arsimin Parashkollor dhe Fillor është nën përgjegjësinë e Fakultetit të
Filologjisë dhe Edukimit. Organet dhe autoritetet drejtuese të Fakultetit të Filologjisë dhe të
Edukimit janë: dekani, zëvendësdekani, kancelari, Këshilli i Fakultetit dhe Këshilli i
Administrimit të Fakultetit.
Dekani është drejtuesi kryesor i fakultetit. Ai emërohet me propozim të rektorit dhe me miratim
të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Marrëdhëniet
ndërmjet personit juridik dhe dekanit përcaktohen në kontratën e punës.
Zëvendësdekani është ndër autoritetet drejtuese të Fakultetit. Zëvendësdekani ka të paktën
gradën “Doktor”. Zëvendësdekani propozohet nga dekani dhe emërohet nga rektori, me miratim
të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje.
Këshilli i Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës që programon e përcakton në bazë të
propozimeve të departamenteve, veprimtarinë e mësimdhënies dhe atë të kërkimit shkencor të
fakultetit. Këshilli i Fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, përgjegjësit e departamenteve
dhe nga një anëtar i stafit akademik për çdo departament të zgjedhur nga këshillat e
departamenteve përkatëse. Këshilli i Fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në
mbarim të semestrit me thirrjen e dekanit. Ai mund të mbli dhet edhe në seanca të
jashtëzakonshme me thirrjen e dekanit. Kohëzgjatja e Këshillit të Fakultetit është katër vite.
Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e Këshillit të Fakultetit.
Këshilli i Administrimit të Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës që programon e
përcakton në bazë të propozimeve të departamenteve, përdorimin e burimeve njerëzore dhe
materiale në dispozicion të fakultetit. Këshilli i administrimit të Fakultetit përbëhet nga dekani, i
cili e kryeson dhe nga përgjegjësit e departamenteve përkatës. Kancelari i fakultetit ka detyrën e
raportuesit në mbledhjet e Këshillit të administrimit të Fakultetit.
Departamenti është njësia bazë mësimore -kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe
grupon disiplinat mësimore përkatëse. Objekti i mësimdhënies dhe i kërkimit shkencor të
departamentit përfshin disa disiplina të një shkence. Hapja, bashkimi ose mbyllja e
departamenteve në Shkollën e lartë “ Hëna e plotë” (Bedër) bëhet me propozim të Senatit dhe me
miratim të Këshillit të Lartë.
Këshilli i Departamentit përfshin të gjithë stafin akademik të brendshëm, sipas disiplinave
përkatëse.
Në dokumetet themelore të veprimtarisë së IAL-së Jopublike është përshkruar struktura
organizative e çdo fakulteti dhe kompetencat përkatëse të organeve dhe autoriteteve drejtuese të
tyre. Hapja, bashkimi ose mbyllja e fakulteteve në Shkollën e lartë “ Hëna e plotë” (Bedër) bëhet
me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë.
Përgjegjësi i departamentit është autoriteti më i lartë drejtues për njësinë bazë mësimore kërkimore. Përgjegjësi i departamentit zgjidhet nga dekani ndërmjet anëtarëve të stafit akademik
të brendshëm të departamentit, miratohet nga rektori dhe emërohet me vendim të Këshillit të
Lartë, për një periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Përgjegjësi i departamentit
përgjigjet për aktivitetin mësimor dhe kërkimor në çdo nivel të departamentit, si edhe për
kryerjen e rregullt dhe efikase të çdo veprimtarie në departament. Në rastet kur përgjegjësi i
departamenti është në pamundësi të përkohëshme për të kryer detyrën e ti j, ia delegon
kompetencat një anëtari të stafit akademik.
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit është njësi kryesore e IAL-së Jopublike që bashkërendon
mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimore -kërkimore, të
përafërta ose të ndërthurura. Kjo njësi ofron programe studimi të llojeve dhe niveleve të
ndryshme, në përfundim të të cilave përfitohet diplomë universitare.
Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit ka në përbërjen e tij tre departamente, të cilat janë
përgjegjëse për zbatimin e programeve të studimit të ciklit të parë “Ba chelor”, forma me
kohë të plotë, si më poshtë :
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1) Departamenti i Shkencave të Edukimit
o Programi i Studimit të Ciklit të Parë “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor
o Programi i Studimit të Ciklit të Parë “Bachelor” në Psikologji këshillimi dhe
pedagogji
2) Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
3) Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke
o Programi i Studimit të Ciklit të Parë “Bachelor” në Gjuhë dhe Letërsi Turke
Tregues të matshëm:


Fakulteti, Organizimi hierarkik i Fakultetit



Organet e zgjedhura në të gjitha nivelet



Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion

Gjatë vizitave në vend, GVJ u njoh dhe komunikoi drejtpërsëdrejti me autoritetet drejtuese
të IAL-së Jopublike, përfaqësues të organeve të zgjedhura, stafin akademik efektivë dhe një pjesë
të stafit akademik me kontratë, si dhe administratën.
Gjithashtu, GVJ siguroi dokumentacionet përkatëse që mbështesin tërë veprimtarinë e
organeve dhe autoriteteve drejtuese të Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit dhe Departamentit
të Shkencave të Edukimit që zbaton programin e studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor.
Këto dokumente (Statuti, Rregullore e organizimit akademik, Rregullore e organizimit
administrativ, Rregullore të veprimtari së së njësive përbërëse, Vendime të organeve drejtuese të
IAL-së Jopublike, Rregullore e përbashkët e programeve të studimit ciklit të parë „Bachelor”, etj.)
janë përfshirë me korrektësi në Librin e Shtojcave që shoqëron RVB të IAL Jopublike.

o

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.

IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) ka në politikat e saj të zhvillimit dhe sigurimit të
standardeve dhe cilësisë, rekrutimin e stafit akademik të kualifikuar kryesisht me grada e tituj
shkencorë. Për të plotësuar standardin për staf akademik me grada e tituj shkencorë, IAL
Jopublike ka zgjedhur të kombinojë punësimin e profesoratit vendas dhe të huaj të cilët kanë
eksperiencë në fushën akademike.
Gjatë vitit akademik 2012-2013, në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit raporti
student/pe dagog është 251 studentë/44 pedagogë, pra 5,7 studentë / 1 pedagog, ose gati 5 - 6
studentë për 1 pedagog .
Për gjithë Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”, raporti në fjalë gjatë semestrit të vjeshtës
2012-2013 është 487 studentë/ 97 pedagogë, pra 5.03 studentë për 1 pedagog
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, (Ta belat 1- 2, të cilat mund të plotësohen edhe nga verifikimi i
tabelave të paqyruara në RVB)
Tabelat 1

Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit ,
Edukimit
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Departamenti i Shkencave të

Personeli
Akademik Efektiv
(Emër Mbiemër)

Detyra në Dep.

Titulli
/Gra da

1

Përgj.Departamenti

Dr.

Ahmet Ecirli

Personeli
Akademik me
Kontratë
(Emër Mbiemër)
1 Tidita

Titulli
/Gra
da

Instituci
oni ku
pun on
full time

Dr.

Instituti i
Zhvillimit
të
Arsimit
(MASH)
Universiteti
Epoka
SHLHPB

Abdurrahmani

2

Ana Uka

Zv.Përgj.Departamenti

3

M atilda Likaj

Lektor

4

Cihan Okuyucu

Lektor

5
6
7

M ustafa Erdem
M urat Balkis
Abdurrahman
Celebi

Lektor
Lektor
Lektor

M Sc.
(Doktorante)
MA
(Doktorante)
Prof. Dr.

2

Arban Uka

Dr.

3

Yakup Çetin

Dr.

4

Ambera Duka

MA
(Doktor
ante)

Universiteti
“Aleksandë
r
M oisiu”
Durrës

MA
Dr.
M Sc.
(Doktorant)

Tabela 2

Fakulteti i Filologjisë
dhe Edukimit
Profesorë
Profesorë të As.
Doktorë
Docentë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma

Gj
1
2
4

Departamenti i Shkencave të Edukimit
Numri i
Numri i PAK
Në Total
PAE
Tituj/
Gj
Tituj/
Gj
Tituj/
Gra da
Gra da
Gra da
1
1
1
2
3
3
5
5
4
1
1
5
5

 Të dhënat si pas kualifikimit dhe Raportet midis tyre (Tabela 3)
Titulli
Profesorë
Profesorë të As.
Doktorë
Docentë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personel Administrativ

Departamenti i Shkencave të Edukimit
PAE
PAK
Ra porti
PAE/PAK
1
1/0
2
3
2/3
4
1
4/1
-

Referuar të dhënave sasiore të verifikuara në terren dhe të paraqituara në tabelën e mësipërme
për raportin e kualifikimit mes PAE dhe PAK mësohet se :






3 anëtarë të PAE nga 7 në total, ose 43 % e tyre janë të kualifikuar me tituj/grada,
4 anëtarë të PAE nga 7 në total ose 57 % të e tyre janë pa tituj/grada,
3 anëtarë të PAK nga 4 në total 75 % e tyre janë të kualifikuar me tituj/grada,
1 anëtar i PAK nga 4 në total ose 25 % e tyre është pa titull/gradë
Në total, nga 11 anëtarë të Personelit Akademik të Angazhuar, 7 prej tyre ose
63.7% e tyre janë P AE dhe 4 anëtarë ose 36.3%e tyre janë PAK.
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Në total, nga 11 anëtarë të Personelit Akademik të Angazhuar, 6 prej tyre ose
54.6% janë me grada/tituj, nga të cilët 3 anëtarë të PAE (27.27 %) dhe 3 anëtarë
të PAK (27.27 %),
Në total, nga 11 anëtarë të Personelit Akademik të Angazhuar, 5 prej tyre ose
45.4% janë pa grada/tituj, nga të cilët 4 anëtarë të PAE (36.4 %) dhe 1 anëtarë të
PAK (9.1 %).

Në opinionin e GVJ, në total raporti i të kualifikuarve me grada/tituj në Personelin Akademik
të Angazhuar për zhvillimin e programit të studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor
konsiderohet brenda standardit të kërkuar për sigurimin e cilësisë së programit.
Nga ana tjetër, GVJ konstatoi proce dura korrekte të rekrutimit të stafit akademik dhe një
angazhim serioz të IAL së Jopublike për të përmirësuar në vazhdimësi këtë raport, duke
tërhequr staf akademik të huaj me përvojë në AL.


Të dhënat si pas gjinisë
Tabela 4
Titulli

Profesorë
Profesorë të As.
Doktorë
Docentë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personel administrativ

Departamenti i Shkencave të Edukimit
PAE
PAE
Ra porti
Femra
Meshkuj
PAE-F/PAE-M
1
0/1
2
0/2
2
2
2/2
-

Bazuar në të dhënat e tabelës 4 për raportin F/M në PAE të Departamentit të Shkencave të
Edukimit mësohet se nga 7 anëtarë në total, 2 prej tyre janë F ose 28.5 % e PAE-së dhe 5 janë
M ose 71.5 % PAE-së.
Ky ra port sugjeron zhvillimin e politikave më të dre jta që rregullojnë raportet gjinore në
rekrutimin e stafit akademik me grada dhe tituj, si dhe mbështetjen e vazhdueshme të gjinisë
femërore të PAE/PAK në drejtim të përfitimit të kualifikime ve të nevojshme.


Të dhëna si pas moshës së personelit
Ta bela 5

Personeli sipas titujve/gradave
Profesorë
Profesorë të As.
Doktorë
Docentë
Pedagogë (në proces Dr.)
Pedagogë me Ma
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personel administrativ

Nu mri i personelit akademik efekt iv dhe administrativ me moshë:
(25-35)
(36-45)
(46-55)
(56-65)
(66-68)
1
2
2
1
1
-

Referuar të dhënave të paraqitura në tabelë për raportin mes faktorit moshë dhe nivelit të
kualifikimit të PAE në Departamentin e Shkencave të Edukimit, konstatohet se 43 % e PAE të
kualifikuar me grada dhe tituj është në Moshën e Mesme të Rritur, mbi 36 dhe mbi 45 vjeç,
57% e PAE pa titu j/pa grada është në Moshë e Rritur të Re.
Rezultatet sugjerojnë se në Departamentin e Shkencave të Edukimit mbizotëron një PAE në
moshë të re, dhe numri i të kualifikuarve me grada e tituj të kësaj kategorie pritet që të rritet
ndjeshëm. Sipas të dhënave numri i të kualifikuarve të PAE në moshë të re pritet të dyfishohet.
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Kontratat e punës, njohja me detyrat dhe të drejtat

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të siguruar nga vizitat e GVJ në IAL Jopublike , në Zyrën e
Burimeve Njerëzore, u konstatua se i gjithë personeli akademik i angazhuar për zbatimin e
programeve të studimit ka dosjen personale , shoqëruar me foto, ku përfshihen të dhëna lidhur
me arsimimin dhe karie rën profesionale, si dhe Kontrata e Punës e lidhur mes punëdhënësit
(Rektorit) dhe punëmarrësit (Personel Akademik me kohë të plotë/të pjesshme). Dosjet janë
kategorizuar sipas përshkrimit të punës, PAE, PAK dhe PA. Formati i Kontratës Individuale të
Punës lejon punëmarrësin që të informohet mbi detyrat dhe të drejtat e tij përpara se të lidhë
kontratën. Kopjet të Kontratave Individuale të Punës të përdorura nga IAL Jopublike gjendet të
atashuara në Librin e Shtojcave të RBV.


Cilësia e stafit ndihmës/ administrativ për çdo njësi bazë

Referuar të dhënave të paraqitura në tabelat e mësipërme, vërehet se Departamenti i Shkencave
të Edukimit nuk ka staf ndihmës/administrativ të posacëm. Por, gjatë vizitave në vend, GVJ
kontaktoi me koordinatoren e programit të studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor e cila
luan rol n dihmës në departament dhe siguron mbarëvajtjen e programit të studimit.


Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institu cion





Rregullore e punësimit dhe ruajtjes së performancës së stafit akademik
Udhëzim mbi ngarkesën mësimore të të IAL-së Jopublike
Udhëzues i stafit (2012-2013)
Kopje e kontratës individuale të punësimit

Të gjitha dokumentacionet e përmendura më lartë janë atashuar me korrektësi në Librit të
Shtojcave të RBV dhe shërbejnë për VJ si tregues të matshëm të politikës së qartë të IAL -së
Jopulike lidhur me sigurimit të cilësisë së stafit akademik.
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 – IAL Jo publike ka miratuar një “Rregullore për
Kriteri 1 Institucioni ndjek
punësimin dhe performancën e stafit akademik” të bazuar në
procedura ligjore dhe
statutin e këtij institucioni që tregon se rekrutimi i punonjësve të
transparente të rekrutimit të
rinj bëhet mbi bazën e kritereve dhe procedurave ligjore të
personelit në përputhje me
parashikuara qartë. Dokumentet lidhur me konkurimin dhe
statutin dhe rregulloren;
miratimin e dëshmojnë se këto procedura respektohen me
Kriteri 2 Personeli akademik i
korrektësi. Intervista me pedogogët e rinj të rekrutuar rishtazi në
punësuar me kohë të plotë
departamentin e shkencave të edukimit dëshmon për rregullsinë
përbën së paku 70% të
dhe etikën e zhvillimit të procesit të selektimit, pranimit dhe
personelit akademik të
njoftimit të aplikantëve fitues/jo fitues. Përparësi i jepet pesonelit
angazhuar për realizimin e
të kualifikuar në vend dhe në universitetet e njohura
programeve të studimeve të
ndërkombëtarisht.
ciklit të parë;
Kriteri 2 – Personeli akademik i punësuar me kohë të plotë
Kriteri 3 Institucioni ndjek
përbën 63.7 % të personelit akademik të angazhuar për realizimin
procedura ligjore dhe
e programit të studimeve të ciklit të pare BA në Arsimin
transparente të vlerësimit të
Parashkollor dhe Fillor. N dërsa, 36.3 % e tyre janë PAK (me kohë
personelit;
të pjesshme).
Kriteri 4 Institucioni mban një
Kriteri 3 – Procedurat e vlerësimit të personelit akademik bazohen
bazë të dhënash të raporteve të
në Rregullore n për punësimin dhe performancën e stafit
rekrutimit të personelit, të
akademik, miratuar nga instancat vendimarrëse të IAL. Në këtë
njoftimeve për punë, etj.
rregullore
parashikohen
procedurat
e
vlerësimit
dhe
instrumentet që sigurojnë transparencën e ekzekutimit të tyre.
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Kriteri 4 – Institucioni ka një strukturë të posacme të emërtuar
Zyra e Burimeve Njerëzore e cila ka krijuar një bazë të dhënash
për personelin e angazhuar dhe ve ndet vakant të punës. GVJ
vizitoi këtë zyrë dhe u njoh me dosje t e kategorizuara për cdo
anëtar të stafit të punësuar dhe atij të larguar, si dhe të gjitha
njoftimet e publikuara/arkivuara për marrjen e tyre në punë.
Standardi III.2 - Institucioni disponon një bazë të dhënash për personelin e tij.
Kriteri 1 Institucioni disponon
Kriteri 1 – Institucioni dispon on një bazë të dhënash të
një bazë të dhënash të
hollësishme në lidhje me anëtarët e personelit, të ruajtura në
hollësishme për anëtarët e
formë të printuar dhe elektronike në Zyrën e Burimeve Njerëzore .
personelit akademik të
Këto të dhëna janë kategorizuar për personelin me kohë të plotë
përfshirë në program dhe të
dhe personelin me kohë të pjesëshme .
personit përgjegjës për
organizimin e programit të
Kriteri 2 – Institucioni disponon në formë të pri ntuar dhe
studimit;
elektronike listen e plotë të personelit akademik dhe administrativ,
Kriteri 2 Institucioni disponon
me kohë të plotë dhe kohë të pjesëshme.
listën e plotë të personelit
akademik për secilin semestër,
Kriteri 3 – Proce durat dhe kriteret e rekrutimit të personelit
të personelit ndihmës mësimorakademik janë publikuar në faqen zyrtare të institucionit dhe në
shkencor dhe atij
zyrën rajonale të punësimit. Këto kritere dhe procedura gjendet të
administrativ;
publikuara në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze, duke krijuar
Kriteri 3 Institucioni publikon
akses për të gjithë të interesuarit, brenda dhe jashtë vendit.
kriteret dhe procedurat e
rekrutimit të personelit
Kriteri 4 – Institucioni ka angazhuar në pjesën më të madhe të
akademik;
programit si titullarë të lëndëve/moduleve personel me grada dhe
Kriteri 4 Institucioni angazhon
tituj shkencorë. Referuar listës emërore të personelit të angazhuar
si titullarë të lëndëve/moduleve
për realizimin e programit studimor të marrë në velrësim, vërehet
për programet e studimeve të
se nga 11 pedagogë në total (të brendshëm dhe të jashtëm) 1 është
ciklit të parë, personel
Prof. Dr. dhe 5 mbajnë gradën Dr.
akademik që ka së paku
gradën shkencore “Doktor„ ose
titullin akademik “Docent„.
Standardi III.3 - Institucioni angazhon personel ndihmës mësimor shkencor dhe a dministrativ
për përmbushjen e misionit të tij.
Kriteri 1 Institucioni dëshmon
një angazhim optimal të
Kriteri 1 – Institucioni dëshmon një angazhim optimal të
personelit ndihmës mësimorpersonelit ndihmës mësimor-shkencor për realizimin e orëve
shkencor për realizimin e orëve laboratorike dhe për mirëmbajtjen e laboratorëve e mjediseve
laboratorike dhe për
shkollore.
mirëmbatjen e laboratorëve e
mjediseve shkollore;
Kriteri 2 – Institucioni dëshmon një angazhim optimal të
Kriteri 2 Institucioni dëshmon burimeve njerëzore për përmbushjen e objektivave të programit të
një angazhim optimal të
studimi të ciklit të pare BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor.
burimeve njerëzore për
përmbushjen e objektivave të
Kriteri 3 – Një ndër komponentët e rëndësishëm të programit të
programeve të studimeve të
studimit është edhe praktika profesionale e studentëve. Në këtë
ciklit të parë;
aspekt, institucioni ka miratuar qysh në fillim të vitit këshilltarët e
Kriteri 3 Institucioni vë në
studentëve të cilët kanë rol kyç në instruktimin e studentëve për
dispozicion personel të
praktikën profesionale. Numri i studentëve të kualifikuar për të
mjaftueshëm për instruktimin,
ndjekur vitin e parë të programit të studimit BA në Arsimin
udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e
Parashkollor dhe Fillor për vitin akademik 2012-2013 është 9. Në
këto kushte, udhëheqja dhe mbikqyrja e këshilltarit të studentëve
studentëve në praktikën
profesionale (së paku 1
gjatë praktikës profesionale rezulton të jetë më efektive.
tutor/instruktor për 12
studentë).
Standardi III.4 - Institucioni angazhohet për kualifikimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm të
personelit të tij.
Kriteri 1 Institucioni organizon Kriteri 1 – Institucioni dëshmon se angazhohet për kualifikimin e
programe specifike për
mëtejshëm profesional të punonjësve të tij. Ky kualifikim deri tani
kualifikimin e mëtejshëm
ka konsistuar kryesisht në shpërndarjen e informacioneve
profesional të personelit
shkencore dhe mbështetjen për pjesmarrje në konferenca e
akademik e të personelit
seminare kombëtare dhe rajonale . Gjatë vizitave në vend, GVJ
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mësimor-shkencor;
Kriteri 2 Institucioni disponon
një bazë të dhënash të
programeve të studimeve të
ofruara.

mësoi se institucioni ka identifikuar nevojën e stafit akademik për
për të përdorur me efikasit tabelën elektronike “Smart Board” që
është instaluar së fundi në të gjitha klasat e universitetit, dhe ka
programuar një kualifikim të afërt dedikuar përdorimit të TIK në
mësimdhënie.
Kriteri 2 – Institucioni disponon një bazë të dhënash për të gjitha
programet e ofruara duke i mbajtur ato në formë të printuar dhe
elektronike .

Konkluzione të GVJ :
Referuar të dhënave të prezantuara në RVB, dokumenteve dhe dëshmive të grumbulluara gjatë
vizitave në institucin, GVJ konkludon se :
 Institucioni disponon një bazë të dhënash për personelin e tij që ruhet dhe administrohet
me përgjegjësi nga Zyra e Burimeve Njerëzore. Të dhënat janë depozituar në formë
elektronike dhe të printuar. Në këtë njësi gjen konform standardeve listën e plotë të
personelit, dosjet me të dhënat e tyre, dokumentacionin lidhur me kriteret e rekrutimit dhe
të dhëna për kualifikimin e stafit. Rekrutimi dhe vlerësimi i stafit bazohet në procedura
ligjore dhe transparente të shprehura në “Rregulloren e posacme për punësimin dhe
performancën e stafit akademik ” të miratuar në Senatin e IAL-së dhe të publikuara në faqen
zyrtare të institucionit, në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze.
 Personeli akademik i punësuar me kohë të plotë përbën 63.7% të personelit akademik të
angazhuar për realizimin e programit të studimeve të ciklit të pare BA në Arsimin
Parashkollor dhe Fillor. Ndërsa, 36.3 % e tyre janë PAK (me kohë të pjesshme). Ky raport
sugjeron nevojën për të rritur numrin e PAE për të takuar nivelin minimal të standardit –
më e pakta 70 % e stafit të jetë P AE.
 Për përmbushjen e misionit të tij dhe objektivave të programit të studimi të ciklit të pare BA
në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, institucioni ka angazhuar titullarë të
lëndëve/moduleve personel me grada dhe tituj shkencorë , ku nga 11 pedagogë në total
(të brendshëm dhe të jashtëm) 1 është Prof. Dr. dhe 5 mbajnë gradën Dr..
 Institucioni identifikon nevojat për kualifikim të stafit akademik dhe angazhohet për
kualifikimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm të personelit të tij.

o

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

teknologjitë e

informacionit,

biblioteka,

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është vendosur në Tiranë dhe ka një sipërfaqe prej 3945
m2, të shpërndara në 9 kate, nga të cilët, një nëntokësor. Qëllimi i përdorimit dhe zonat e
mbyllura të përdorura në vitin akademik 2011-2012 dhe 2012-2013 janë dhënë në tabelën 9 të
RVB të IAL-së Jopublike.
Numri i klasave, auditorëve, sip ërfaqja e përgjithshme ( m2) dhe kapaciteti
Në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Be dër) janë në përdorim gjashtë klasa dhe tre auditorët për
zhvillimin e procesit arsimor. Klasat janë të kondicionuara, të pajisura me projektorë, tabelë
interaktive të njohur si “Smart Board” dhe kompjuter. Ndërkohë, IAL Jopublike zotëron edhe një
sipërfaqe trualli, ku së shpejti do të nisë ndërtimin e kampusit universitar. Plani i kampusit
gjendet bashkëngjitur Librit të Shtojcave të RVB.
Numri i sallave të konferencave dhe kapaciteti
Salla e konferencave (H1), ka një sipërfaqe prej 200 m2 dhe një kapac itet për 190 vetë. Salla e
konferencave më shpesh përdoret për konferenca dhe veprimtari të tjera sociale dhe kulturore.
Biblioteka
Biblioteka e IAL-së Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) funksionon si pjesë përbërëse e institucionit.
Shërbimi bibliotekar kryhet prej punonjësve të caktuar posaçërisht nga institucioni dhe ofrohet
për studentët, stafin akademik dhe administrativ. Biblioteka është në katin e parë dhe ka një
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siperfaqe prej 200 metra katror. Qëllimi i themelimit te biblotekës është për të mbështetur
aktivitetet arsimore dhe kërkimore të stafit akademik dhe te studentëve. Biblioteka është në hyrje
të Shkollës, ka sallë leximi me një kapacitet prej 56 vendesh. Salla e leximit është e projektuar
me qëllim që studentët të kenë mundesi për të studiuar dhe për të bërë kërkime. Biblioteka ka
një fond të pasur rreth 35 000 libra. Librat janë të inventarizuar dhe të ndarë sipas fushave dhe
tematikës. Një vend të konsiderueshëm zë fondi i librave të teologjisë, të degës së turqishtes,
anglishtes dhe drejtësisë. Librat janë në gjuhë të ndryshme: shqip, anglisht, turqisht, arabisht
etj. Koleksioni i bibliotekës është pasuruar nga blerjet dhe donacionet nga persona të ndryshëm
fizikë dhe juridikë. Librat e blerë janë zgjedhur në përputhje me nevojat dhe kërkesat e
studentëve, stafin akademik dhe administrative . Bibliooteka ka rreth 35 tituj në gjuhën angleze
të cilët janë për t’u përdorur kryesisht nga stu dentët e programit të arsimit parashkollor dhe
fillor si dhe 12 revista periodike.
Shërbime të tjera p ër studentët
IAL Jo publike “Hëna e Plotë” (Bedër), ka një laborator kompjuterik dhe një klasë në dispozicion
të studentëve gjatë kohës së tyre të lirë. Në të njëjtën kohë, studentët mund të studiojnë edhe në
bi bliotekë n që gjendet në shkollë . Në dispozicion të studentëve është vendosur një printer dhe një
qendër fotokopjeje të cilat ofrojnë shërbime me zbritje çmimi.
Tregues të matshëm:
 Mjediset për Programin e studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor












Salla për leksione – 5
Klasa për seminare - 1
Salla për aktivitete promovuese - 1
Salla për praktikë lëndore/ profesionale - 0
Laboratorë për lëndët - 0
Laboratorë informatike - 1
Salla interneti – 0
Salla për bibliotekë - 1
Mjedis për fotokopjime, librari etj - 1
Zyrë informacioni për studentët - 2
Nyje hidrosanitare - 3

 Mjediset për stafin:
 Mjedise për Dekanin/ kancelarin - 1
 Zyra për sekretarinë mësimore - 1
 Zyra për departamentet/qëndrat kërkimore -0
 Zyra për personelin akademik - 3

 Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion
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 bibliote kën e tij.
Kriteri 1 Institucioni vë në
dispozicion të studentëve tekste
Kriteri 1 – Në dispozicion të studentëve, institucioni ka
mësimore dhe literaturë ndihmëse të
vënë një numër të konsiderueshëm tekstesh bazë dhe
mjaftueshme në sasi dhe cilësore;
literaturë ndihmëse. Kjo literaturë është bashkëkohore dhe
Kriteri 2 Në bibliotekë ka literaturë
pasqyrohet në sylabuset përkatëse të secilës lëndë
të mjaftueshme që e ndihmon
mësimore.
studentin për realizimin me sukses
të programit të studimit;
Kriteri 2 Institucioni ka vënë në dispozicion të studentëve
Kriteri 3 Në bibliotekë ka botime
bi bliotekën e tij, me një mjedis të këndshëm, të pajisur me
periodike dhe programe
tavolina sipas standardeve të kërkuara dhe me kompjutera
kompjuterike, si libraritë elektronike, të lidhur me interrnetin.
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të cilat përmbajnë libra apo revista
shkencore të nevojshme për
realizimin me sukses të programit të
studimit;
Kriteri 4 Përgjegjësit e programi t
hartojnë një plan të detajuar për
shtimin e zërave të bibliotekës në
mbështetje të programit, përfshirë
edhe buxhetin e planifikuar për të;
Kriteri 5 Biblioteka shpall oraret e
shërbimit në përshtatje me oraret e
programit të studimit dhe nevojat e
stude ntëve.

Sipas drejtuesve të programit, bi blioteka ka një fon d prej
35 000 libra nga fusha të ndryshme studimi. Librat që
janë të inventarizuar dhe të ndarë sipas fushave dhe
tematikës. Studentët gjatë intervistës pohojnë se arrijnë të
gjejnë libfrin/literaturën e rekomanduar në bibliotekën e
institucionit.
Institucioni deklaron se në bibliotekë ka literaturë të
fushës së edukimit dhe mësimdhënies bashkëkohore në
sasi të mjaftueshme që ndihmon studentët për realizimin
me sukses të programit të studimit. Librat janë në gjuhë të
ndryshme: shqip, anglisht, turqisht, etj. Nga vizita në
mjediset e bibliotekës, GVJ vuri re se dominonin botimet
në gjuhën turke krahasuar me atë shqipe, dhe fusha e
edukimit dhe mësimdhënies numëronte më pak tituj
librash se fushat e tjera të studimit.
Kriteri 3 – Në bibliotekë ka jo vetëm libra por edhe botime
periodike, kompjutera dhe lidhje me interrnetin që
mundësojnë studentët dhe stafin që të shfrytëzojnë
libraritë elektronike, të cilat përmbajnë libra apo revista
shkencore të nevojshme për realizimin me sukses të
programit të studimit. Për të lehtësuar kërkimin shkencor
të stafik akademik dhe të studentëve, IAL ka siguruar për
vitin akademik 2012-2013 një abonim në bibliotekën
online Jstore .
Kriteri 4 – Përgjegjësit e programit hartojnë një plan të
detajuar për shtimin e zërave të bibliotekës në mbështetje
të programit, përfshirë edhe buxhetin e planifikuar për të.
Njësitë përcaktojnë titujt e nevojshëm për çdo program
studimi dhe ia përcjellin rektoratit.

Kriteri 5 - Oraret e punës të bibliotekës gjenden të
shpallura 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.
Studentët shprehen se ky orar përshtatet me kohën kur
ata janë në shkollë.
Standardi V. 2 – Institucioni vë në dispozicion të studentëve laboratorë dhe mjedise të
përshtatshme mësimore dhe për formimin praktik.
Kriteri 1 Institucioni dëshmon se ka
Kriteri 1:
në sasi të mjaftueshme: laboratorë,
klasa, zyra, studio e mjedise të tjera
 Institucioni ka në shfrytëzim një godinë pesë katëshe,
me pajisje elektronike dhe të
me hapësira të mjeftueshme dhe mjedise mësimore
teknologjisë së informacionit, për
dhe ndihmëse të përshtatshme.
realizimin e programit tëstudimeve;
 Referuar tablës “Për mjediset e fakultetit” në RVB
Kriteri 2 Pajisjet e mjediseve
vërehet se ka: 5 salla leksionesh,
1 klasë për
mësimore janë të përshtatshme për
seminaret, 1 sallë për aktivitete promovuese, zyra, e
mësimdhënie në përputhje me
mjedise të tjera ndihmëse, me pajisje elektronike dhe
qëllimet e programit;
teknologji nga më të fundit të informacionit, të cilat
Kriteri 3 La boratorët përmbajnë
shërbejnë për realizimin e programit të studimit të
aparaturat dhe mjetet e nevojshme
marrë në vlerësim. Por, mungojne salla për praktikë
për plotësimin e kërkesave të
lëndore/profesionale , salla e internetit dhe laboratoret
programeve të studimeve;
për lëndë të ndryshme, të cilat mundësojnë realizimin
Kriteri 4 Institucioni, në varësi të
e programeve lëndore në aspektin e aftësimit praktik
programeve të studimeve që ofron, ka
dhe profesional të studentëve të programit studimor
së paku një laborator.
BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor.
Kriteri 5 Institucioni, në varësi të
 Intervista me studentët e degës nxori në pah se
programeve të studimeve, dispon on
mungon laboratori i lëndës “Arti, Muzika dhe Loja”.
kompjutera në laboratorët e
teknologjisë së informacionit, të
Kriteri 2: Pajisjet e mjediseve mësimore janë të
pajisur me programe profesionale si
përshtatshme për mësimdhënie në përputhje me qëllimet e
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programe për statistikë, linguistikë,
arkitekturë, inxhienieri, ekonomi,
mjekësi, programestimulimi për
shkencat sociale etj.
Kriteri 6 Institucioni garanton, me
kapacitetet që zotëron ose në
bashkëpunim me institucione dhe
subjekte të tjera, që mjediset janë të
mjaftueshme për zhvillimin e
praktikave profesionale.

programit të studimit. Klasat janë të pajisura me mjetet e
nevojshme teknologjike, si dërrasë interaktive, projektorë,
kompjuter, internet. Të gjitha mjediset mësimore, janë të
pajisura me kondicionierë dhe ndriçim të përshtatshëm.
Kriteri 3: Program i studimit BA në Arsimin Parashkollor
dhe Fillor është në vitin e pare të aplikimit të tij dhe
aktualisht është duke përdorur Laboratorin e Gjuhëve të
Huaja, i cili përmban aparaturat dhe mjetet e nevojshme
për plotë simin e kërkesave të programit lëndor “Anglishtja
e avancuar”. Sigurisht, për realizimin në vijim të
programit,
ka nevojë të mendohet për krijimin e
laboratorëve , për lëndë të tilla si : Arti, Muzika dhe Loja,
Mësimdhënia figurative, Mësimdhënia e shkencave
natyrore, Anatomi bazë …, etj..
Kriteri 4: Institucioni, ka të paktën një laborator
(Laboratori i Gjuhëve të Huaja) që shërben edhe për
programin e studimeve BA në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor.
Kriteri 5: IAL, në varësi të programeve të studimit, përfshi
edhe BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, disponon
kompjutera në laboratorët e teknologjisë së informacionit,
të pajisur me programe profesionale si programe për
statistikë dhe gjuhësi.
Kriteri 6: Praktika profesionale në kuadër të programit të
studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, është
parashikuar të zhvillohet vitin e tretë (sem.VI). Duke qënë
se ky program është në vitin e parë të zbatimit të tij, nuk
ka lindur nevoja për sigurimin me/pa bashkëpunim të
mjediseve të mjaftueshme për zhvillimin e praktikave
profesionale. Gjatë intervistave me drejtues të institucionit
dhe programit të studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor, u mësua se për zhvillimin e praktikave profesionale
janë
parashikuar
dhe
janë
lidhur
kontratat e
bashkëpunimit me DAR në Tiranë, si dhe kopshtet dhe
shkollat e financuara nga Komuniteti Mysliman,
Fon dacioni Sema. Këto mjedise janë të mjaftueshme dhe
cilësore për realizimin e qëllimeve dhe objekti vave të
praktikës profesionale të planifikuar për BA në Arsimin
Parashkollor dhe Fillor.

Konkluzione të GVJ :
Referuar të dhënave të prezantuara në RVB, dokumenteve dhe dëshmive të grumbulluara gjatë
vizitave në institucin, GVJ konkludon se:
 Institucioni ka vë në në dispozicion të studentëve bibliotekën, me mjedis të këndshëm,
të pajisur me tavolina dhe me kompjutera të lidhur me interrnetin që mundëson studentët
dhe stafin të shfrytëzojnë libraritë në rrugë elektronike. Biblioteka ka një fond prej
35000 librash nga fusha të ndryshme studimi si dhe botime periodike . Librat janë të
inventarizuar dhe të ndarë sipas fushave dhe tematikës. Ato janë në gjuhë të ndryshme,
kryesisht në shqip, anglisht, turqisht, etj. Nga vizita në mjediset e bibliotekës, GVJ vuri re
se dominonin botimet në gjuhën turke krahasuar me shqipe n dhe gjuhët e tjera, dhe
fusha e edukimit dhe mësimdhënies numëronte më pak tituj librash se fushat e tjera
të studimit. Megjithatë, IAL deklaron se ka një plan të detajuar për shtimin e zërave të
bi bliotekës në mbështetje të programit të studimit. Për të lehtë suar kërkimin shkencor të
stafik akademik dhe të studentëve, IAL ka siguruar për vitin akademik 2012-2013 një
abonim në bibliotekën online Jstore. Biblioteka funksionon sipas një orari të shpallur
në mjediset e saj I cili përkon me kohën kur studentët janë në shkollë.


Institucioni ka në shfrytëzim një godinë pesë katëshe, me hapësira të mjaftueshme,
mjedise mësimore të pajisura me mjetet e nevojshme teknologjike (dërrasë interaktive,
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projektorë, kompjuter, internet), kondicionierë dhe ndriçim të përshtatshëm. Gjatë vizitës
në vend, u konstatua se institucioni ka: 5 salla leksionesh, 1 klasë për seminaret, 1 sallë
për aktivitete promovuese, zyra, e mjedise të tjera ndihmëse, me pajisje elektronike dhe
teknologji në më të fundit të informacionit, të cilat shërbejnë për realizimin e programit të
studimit të marrë në
vlerësim. Ndërkohë mungojnë: salla për praktikë
lëndore/profesionale, salla e internetit dhe laboratoret për lëndë të ndryshme, të cilat
mundësojnë realizimin e programeve lëndore në aspektin e aftësimit praktik dhe
profesional të studentëve . Intervista me studentët e degës nxori në pah se mungon
laboratori i lëndës “Arti, M uzika dhe Loja”.

o



Program i studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor është në vitin e parë të aplikimit
të tij dhe aktualisht është duke përdorur La boratorin e Gjuhëve të Huaja, i cili përmban
aparaturat dhe mjetet e nevojshme për plotësimin e kërkesave të programit lëndor
“Anglishtja e avancuar”. Në varësi të programeve të studimit, përfshi edhe BA në Arsimin
Parashkollor dhe Fillor, IAL disponon kompjutera në laboratorët e teknologjisë së
informacionit, të pajisur me programe profesionale si programe për statistikë dhe gjuhësi.
GVJ këshillon se për realizimin në vijim të programit, ka nevojë të mendohet për
ngritjen e laboratorëve, për lëndë të tilla si : Arti, Muzika dhe Loja, Mësimdhënia
figurative, Mësimdhënia e shkencave natyrore, Anatomi bazë …, etj..



Sipas planit mësimor të programit të studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor,
praktika profesionale është parashikuar të zhvillohet vitin e tretë (sem.VI). Duke qënë
se ky program është në vitin e parë të zbatimit të tij, ende nuk ka lindur nevoja për
shfrytëzimin e mjediseve për zhvillimin e praktikave profesionale. Megjithatë, IAL ka
parashikuar dhe ka lidhur kontratat e bashkëpunimit me DAR në Tiranë, si dhe
kopshtet dhe shkollat e financuara nga Komuniteti Mysliman, Fon dacioni Sema, për
realizimin e qëllimeve dhe objektivave të praktikës profesionale të planifikuar për BA në
Arsimin Parashkollor dhe Fillor.

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

Marrëdhëniet financiare
IAL Jopubplike “Hëna e Plotë” (Bedër) është institucion privat jofitimprurës. Ky status
specifikohet në statusin e saj. Institucioni ka të drejtë të pranojë mbështetje financiare dhe
materiale që lidhet me objektin e veprimtarisë së tij në përputhje me legjislacionin në fuqi të
Republikës së Shqipërisë. Në bazë të dispozitave të ligjit nr. 10056, datë 22.01.2009 “Për
ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë për Rregullimin e Marrëdhënieve të Ndërsjella”, Shkolla e
Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është e përjashtuar nga pagimi i taksave, tatimeve dhe detyrimeve të
tjera ndaj shtetit. Shpenzimet operative për vitin akademik 2011-2012 ishin 606,012 Euro,
kështu që kostoja e përgjithshme për student ishte 606,012 Euro/187 studentë, pra 3240
euro për student.
Veprimtaria ekonomike
Administrimi, manaxhimi dhe financimi i IAL-së pasqyrohen në bilancë. Institucioni mban
kontabilitet të rregullt sipas legjislacionit në fuqi. Kryetari i Këshillit të Lartë është drejtori
financiar i Shkollës së Lartë. Ai mund të delegojë disa ose të gjitha kompetencat njërit prej
anëtarëve të Këshillit të Lartë, rektorit, dekanëve ose drejtuesve të tjerë të shkollës. Në RVB është
paraqitur buxheti financiar për vitin akademik 2011 – 2012 që shërbejnë si tregues të matshëm
edhe për GVJ. Rreth 60 % e studentëve janë me bursë të plotë, kjo u konstatua dhe gjatë
intervistës me studentët përkatës të programit.
Tregues të matshëm:
 Të ardhurat dhe financimet e ndryshme në këtë program studimi (në përqindje):


Grantet për kërkim
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Konsulencat, shërbimet
Tarifat për dhe g jatë shkollimit janë 14.811,1 59 Euro
Sponsorizimet janë 0
Shërbimet trainuese (kualifikimi i vazhdueshëm) 0
Donacionet, aktivitetet siguruese, fondacione etj 50.589.655 Euro
Aktivitetet tregtare (mensa, kafe, bare, residencat, etj)0

 Shpenzimet për studentët dhe kosto e studimit për student për vit akademik (në
përqindje) Kostoja për student është 3240 Euro në një vit, n dërkohë që studentët
pa bursë pagujnë 1000 Euro në një vit. Pjesa tjetër mbulohet nga fonda cioni “Sema”
 Dokumentacioni përkatës i marrë në vizitat në institucion

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 financiar
brenda afateve të përcaktuara nga ligji. Për vitin 2012,
ky raport pritet që hartohet gjatë tre mujorit të parë ku
do të përfshihet një pasqyrë e hollësishme financiare e
të ardhurave nga tarifat e shkollimit dhe kontributeve
Kriteri 1 Institucioni harton një raport
të tjera financiare për studentët ose ndarjen e
financiar që përmban një pasqyrë të
burimeve financiare . Në raportin e hartuar për vitin
hollësishme financiare të të ardhurave
2011-2012 të ardhurat financiare kanë qënë
nga tarifat e shkollimit dhe
65.400,814 Euro ,nga të cilat janë shpenzuar për paga
kontributeve të tjera financiare për
20.064,800 Euro për paga dhe 45.336,014 Euro
studentët ose ndarjen e burimeve
shpenzime të tjera.
financiare ;
Kriteri 2 Institucioni dokumenton
Kriteri 2: IAL është në vitin e dytë të veprimtarisë së
raportet financiare për tri vitet e
saj akademike dhe për këtë arsye raporti i parë pritet
kaluara akademike;
që të publikohet dhe dokumentohet në muajin Mars,
Kriteri 3 Institucioni dëshmon një
2013.
qëndrueshmëri financiare përgjatë
kohës së zhvillimit të programit të
Kriteri 3: SHLHPB gëzon statusin e Institucionit të
studimit dhe se ka kapacitete financiare Lartë
Arsimor
Jofitimprurës
dhe
e
siguron
të mjaftueshme për përmirësimin e
veprimtarinë e tij me mbështetjen e fondacionit
situatës financiare dhe gjenerimin e të
arsimor Sema. Ky fakt mund të ngrejë shqetësimin për
ardhurave të domosdoshme në të
të ardhmen e programeve të studimit në rast se
ardhmen.
donacionet
financiare
do
të
lëkundeshin.
Megjithatë, ekspertët e
IAL–së
shpjegojnë
se
institucioni ka kapacitete të mjaftueshme financiare
për përmirësimin e situatës financiare dhe gjenerimin
e të ardhurave të domosdoshme në të ardhmen.
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka një marrveshje
afatgjtë për një periudhë 49 vjetësh me fondacionin
“Sema”.
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) të situatës financiare të tij;
Kriteri 2 Në raportin e auditit
paraqiten të gjitha detyrimet financiare,

Kriteri 1: Duke qenë se IAL është në fillesat e
aktivitetit të saj, raporti dhe auditimi i përvitshëm, i
brendshëm dhe i jashtëm realizohet sipas afateve të
përcaktuara në ligj në tre mujorin e parë të vitit 2013.
Kriteri 2: Në raportin e auditit është parashikuar të
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pagat e personelit, shpenzimet
operative, etj.;
Kriteri 3 Ra porti i auditit përmban një
pasqyrë të qartë të granteve të huaja të
përfituara dhe kontratave të shërbimeve
të lidhura në funksion të realizimit të
programeve të studimeve të ciklit të
parë.

paraqiten të gjitha detyrimet financiare, pagat e
personelit, shpenzimet operative etj.
Kriteri 3: Ra porti i parashikuar i auditit, aktualisht
nuk përmban një pasqyrë të granteve të huaja të
përfituara dhe të kontratave të shërbimeve të lidhura
në funksion të realizimit të programeve të studimeve të
ciklit të parë, pasi deri më tani nuk k a patur një grant
të tillë. Nëse deri në momentin e hartimit të raportit do
të ketë përfitime të tilla, ato do të pasqyrohen.

Konkluzione të GVJ :
 IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) është në vitin e dytë të veprimtarisë së saj akademike
dhe për këtë arsye raporti i parë financiar pritet që të publikohet dhe dokumentohet në
muajin M ars, 2013.


o

IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) gëzon statusin e Institucionit të Lartë Arsimor
Jofitimprurës dhe e siguron veprimtarinë e tij me mbështetjen e fondacionit arsimor Sema. Ky
fakt mund të ngrejë shqetësimin për të ardhmen e programeve të studimit në rast se
donacionet financiare do të lëkundeshin. Megjithatë, ekspertët e IAL –së shpjegojnë se
institucioni ka kapacitete të mjaftueshme financiare për përmirësimin e situatës financiare
dhe gjenerimin e të ardhurave të domosdoshme në të ardhmen.

Sistemi i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë
Pjesa përshkrimore
Terma reference: institucionalizimi i sistemit të brendshëm të sigurimit të cilësisë, ngritja e
Njësisë së SBC, funksionimi i saj, vetëvlerësimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë,
rezultatet e vlerësimeve të jashtme.

Menaxhimi i cilësisë
IAL Jopublike “Hëna e Plotë” Bedër, ka një organ të posacëm përgjegjës për monitori min dhe
koordinimin e veprimtarive për sigurimin e cilësisë , të cilësuar si Këshilli i Vlerësimit Akademik
dhe Zhvillimit të Cilësisë (KVAZHC). Kom petencat e Këshillit të Vlerësimit Akademik dhe
Zhvillimit të Cilësisë janë të parashikuara në Statut dhe në Rregulloren e Organizimit Akademik
të IAL-së, të cilat janë bashkëngjitur në Librin e Shtojcave të RVB. Këshilli i Vlerësimit Akademik
dhe Zhvillimit të Cilësisë ka në strukturën e tij 3 komisione autonome të miratuara nga Senati,
për kryerjen e detyrave të ngarkuara.
Një prej këtyre komisioneve është edhe Komisioni i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë (KBSC) që
ka për qëllim vlerësimin periodik të efikasitetit të veprimtarive mësimore, kërkimore - zhvillimore,
si dhe të veprimtarive administrative e financiare të institucionit. Komisioni i Brendshëm i
Sigurimit të Cilësisë ka autonomi operative dhe akses në të gjitha të dhënat e institucionit.
Mënyra e organizimit, funksionimit, detyrat dhe përgjegjësi të e KBSC janë të përcaktuara në
rregulloren "Mbi vlerësimin akademik dhe zhvillimin e cilësisë" .
Komisioni i Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë në IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), ka filluar
të ushtrojë veprimtarinë e tij që nga semestri i parë i vitit akademik 2011-2012 e në vazhdim. Në
procesin e vlerësimit KSBC ka përfshirë edhe studentët të cilët janë ftuar të plotësojnë
pyetësorin/anketën për performancën e pedagogut të lëndës. Rezultatet e pyetësorëve/anketimit
janë administruar sipas parimit të ruajtjes së fshehtësisë , duke njoftuar personat e përmendur
dhe kreret e departamenteve, dhe më pas janë marrë në konsideratë për rinovimin e kontratave
me stafin akademik.
Gjatë vitit akademik 2011-2012, IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) ka aplikuar për t'u
certifikuar për ISO 9001: 2008, ISO 14001 dhe 18001 OHSAS për sistemet e menaxhimit të
cilësisë, dhe për standardet mjedisore, të sigurisë e të shëndetit të punonjësve. Për këtë qëllim, u
caktua një drejtor cilësie dhe pesë anëtarë të brendshëm si përgjegjës për zbatimin e procesit.
Këta persona dhe personeli shtesë janë trajnuar nga një kompani e jashtme për të gjitha aspektet
kryesore të procesit. Certifikimi për standardin ISO 9001:2008 mbi Sistemet e Menaxhimit të
Cilësisë, ISO 14001 dhe 18001 OHSAS, ishte planifikuar të përfundonte brenda muajit shkurt
2013.
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Në përfundim të çdo viti akademik, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) përgatit një raport
vjetor për vetëvlerësim që dorëzohet pranë Këshillit të Lartë. Në bazë të raportit të dorëzuar,
Këshilli i Auditimit, i emëruar nga Këshilli i Lartë, kryen aktivitetet e auditimit të brendshëm në
Shkollë dhe harton përfundimet dhe rekomandimet përkatëse, të cilat u përcillen për ndjekje
autoriteteve drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).

Tregues të matshëm:
 Të dhëna për anëtarë t e NJSBC (Tabela 4)
Detyra që ka
në në NJSBC

Anëtarët e NJSBC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Kryetar
Zv. Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

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

 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
Dokumentacionet përkatëse të verifikuara nga GVJ dhe të dhënat sasiore të lidhura me
aspekte e sigurimit të cilësisë, të përmendura më lartë, gjenden në Librin e Shtojcave në
kategorinë nr. 26, “Mbi përpunimin e të dhënave të rezultateve të siguruara nga anketat e
zhvilluara me studentë dhe anëtarë të stafit”.
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
Kriteri 1 – IAL Jopublike ka institucionalizuar
metodologji vlerësimi, instrumente
praktikën e sigurimit të cilësisë së brendshme duke
matëse dhe vlerësuese për ecurinë e
ngritur Këshillin e Vlerësimit Akademik dhe Zhvillimit të
programeve të studimeve;
Cilësisë (KVAZHC),
kompetencat e të cilit janë të
Kriteri 2 Institucioni e përfshin këtë
parashikuara në Statut dhe në Rregulloren e Organizimit
informacion në vetëvlerësimin
Akademik të IAL-së. Ky organ, përmes Komisionit të

Page 24 of 44

institucional;
Kriteri 3 Institucioni publikon
rezultatet e pritshme, rezultate t e
vlerësimit dhe rezultatet që synon të
arrijë;
Kriteri 4 Institucioni, për kryerjen e
vlerësimit, përdor metoda të tërthorta
ose të drejtpërdrejta:

Brendshëm të Sigurimit të Cilësisë (KBSC) zbret në cdo
deparatament dhe ndjek me përgjegjësi procesin e
vlerësimit të cilësisë, duke matur ecurinë e programeve të
studimit për qëllime përmirësimi. Në këtë proces,
KVAZHC/KBSC përdor një metodologji të caktuar, me
instrumente matese dhe vlerësuese të shumfishta , si:
pyetesor, lista kontrolli, raporte të posacme për
pedagogët, etj. ku përfshihen studentët dhe stafi.

Të tërthorta:

Kriteri 2 - Institucioni e përfshin këtë informacion në
RVB.

a.
b.
c.
d.
e.

Sondazhe: të studentëve që
ndjekin programet e studimeve,
të të diplomuarve;
Sondazhe të vlerësimit të
didaktikës, kurrikulës, të
mësuarit;
Pyetje konceptuale;
Intervista;
Etj.

Të drejtpërdrejta:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

Teste të standardizuara
kombëtare/ndërkombëtare (p.sh.
provimi i shtetit për profesionet e
rregulluara);
Dëgjime në auditor;
Vlerësimi me nota/pikë;
Testime paraprake dhe
përfundimtare; provime për
module, praktikë;
Vlerësimi i detyrave të kryera nga
studentët (detyra kursi për të
analizuar të kuptuarit
konceptual, provimet, referatet);
Vëzhgime gjatë kryerjes së
ushtrimeve/praktikës;
Etj.

Kriteri 3 - Institucioni publikon rezultatet e VB,
procedurat e njohjes dhe vlefshmërisë së diplomës duke
mundësuar informimin e studentëve, stafit, instancat
vendimmarrëse dhe të interesuarit e tjerë . Rezultatet e
vlerësimit bëhen pikënisje për rishikimin e brendisë së
lendës, metodave të mësimdhënies dhe mësimnxënies, si
dhe aspekteve të tjera të sigurimit të cilësisë së
programit të studimit.
Kriteri 4 Institucioni përdor praktika, procedura dhe
instrumente të ndryshme vlerësimi, monitorimi e
evidentimi të cilësisë, si: pyetësorët, intervistat, rezultatet
e detyrave, testimeve paraprake, provimeve, vëzhgime në
praktikë, feedback nga pedagogët. GVJ siguroi dë shmi të
instrumenteve të përdorura nga institucioni, si: pyetesor
për studentët, sondazhe, etj. të cilët lejojnë të merret
informacion në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë.

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 Në këtë fazë vlerësimi, Institucioni dëshmon se
standardet institucionale dhe është
është angazhuar me se riozitet në evidentimin e ecurisë së
akredituar në nivel institucional
plotësimit të standardeve, dhe se është në proces për
përpara a plikimit për akreditimin e
akreditimin e programit të studimit të marrë në vlerësim.
programeve të studimeve;
Kriteri 2 Institucioni përdor
Kriteri 2 Bazuar në RVB dhe dëshmitë e mbledhura nga
instrumentet e duhura për sigurimin
GVJ për vlefshmërinë e procesit të VB, rezulton se
e cilësisë;
institucioni ka vënë në veprim instrumentet e duhura
Kriteri 3 Institucioni harton një
për sigurimin e cilësisë së programit të studimit.
politikë të qartë dhe ndjek
procedurën e vlerësimit periodik të
efikasitetit të veprimtarive që kryen
Kriteri 3 Ngritja e strukturave të posaçme për sigurimin
për sigurimin e cilësisë dhe
e cilësisë së brendshme, veprimtaria e të cilave bazohet në
standardeve të programeve të
rregulloret përkatëse, tregon se institucioni ka hartuar një
studimeve që ofron;
politike të qartë dhe ka planifikuar të ndjek një
Kriteri 4 Institucioni përdor
procedure sistematike të vlerësimit për sigurimin e
mekanizma formalë për shqyrtimin,
cilësisë së brendshme të programeve që ofron.
miratimin dhe mbikëqyrjen e
herëpashershme të programeve të
Kriteri 4 Strukturat e sigurimit të cilësisë në nivel
studimeve që ofron;
universiteti / fakulteti
/ departamenti
përbë jnë
Kriteri 5 Institucioni synon
mekanizmin formal për shqyrtimin, miratimin dhe
ndërgjegjësimin e personelit të vet
mbikqyrjen e herëpasherëshme të programit të studimit.
dhe të studentëve që ndjekin
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programet e studimeve që ofrohen për
rëndësinë e cilësisë dhe sigurimin e
cilësisë në to;
Kriteri 6 Institucioni harton dhe
zbaton një strategji për përmirësimin
e vazhdueshëm të cilësisë. Strategjia,
politika dhe procedurat janë
publikuar.

Kriteri 5 Përmes instalimit të procesit të VB dhe aplikimit
për akreditim, institucini
synon njëherazi edhe
ndërgjgegjësimin e personelit të vet dhe të studentëve
për rëndësinë e cilësisë dhe sigurimin e saj. GVJ
konstatoi se i gjithë personeli dhe studentët që ishin
prezentë gjatë vizitës së tij në institucion, treguan se ishin
të informuar dhe te interesuar për sigurimin e cilë sisë
së programit të studimit. Në funksion të ndërgjegjësimit,
IAL ka vënë në dispozicion të studentëve “Udhëzuesin
për Studentët” dhe në dispozicion të stafit “Udhëzuesin
e Stafit” ku shprehet qartë rëndësia e cilësisë dhe
sigurimi i saj në fusha të ndryshme të zbatimit të
programit.
Krahas udhëzuesve përkatës, IAL ka
organizuar edhe trajnime, si dhe Konferencën e Parë
Ndërkombëtare titulluar “Sfidat dhe zhvillimi i cilësisë në
arsimin
Kriteri 6 Institucioni harton dhe zbaton një strategji për
përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë. Strategjia,
politika dhe procedurat janë të publikuara edhe në
Ëe bsite -in e IAL-së Private. Pjesë e kësaj strategjie është
edhe aplikimi i IAL-së për t'u certifikuar për ISO 9001:
2008, ISO 14001 dhe 18001 OHSAS për sistemet e
menaxhimit të cilësisë dhe standardeve, si dhe trajnimi i
stafit nga një kompani e jashtme për aspektet kryesore të
procesit të sigurimit të cilësisë .

Konkluzione të GVJ :
 Për akreditimin e prograneve të studimeve, Institucioni përdor metodologji vlerë simi,
instrumente matëse dhe vlerësuese për ecurinë e tyre. GVJ siguroi disa formate
pyetësorësh për studentët të cilat shërbejnë si instrumente për të siguruar informacion për
mbarëvajtjen dhe cilësinë e programit të studimit në vlerësim. Por, GVJ vëren se këto
instrumente mund të pasurohen më tej. Disa universitete në vendet e zhvilluara kanë
përfshirë një guidë të posacme që udhëheq GVB në praktikën vlerësuese. Kjo guidë
konsiderohet si instrumenti bazë që standardizon vetë procesin e VB dhe kontribuon
në rritjen e vlefshmërisë së jashtme dhe besueshmërisë së rezulta teve të këtij procesi. Në
këndvështrimin e GVJ, do të ishte e dëshirueshme për IAL-në Private që në të ardhmen të
përgatiste një guidë/udhërrëfyes që instalon në vetvete standardet e procesit të VB.


Institucioni garanton sigurimin e cilësisë në realizimin e programit të studimit të marrë
në vlerësim. Ngritja e strukturave të posaçme për sigurimin e cilësisë së brendshme ,
tregon se institucioni ka hartuar një politike të qartë dhe ka planifikuar të ndjek një
procedure sistematike të vlerësimit për sigurimin e cilësisë së brendshme të programeve që
ofron. Një shëmbull pozitiv në këtë drejtim është edhe aplikimi i IAL-së për t'u
certifikuar për ISO 9001: 2008, ISO 14001 dhe 18001 OHSAS për si stemet e menaxhimit
të cilësisë dhe standardeve, si dhe trajnimi i stafit nga një kompani e jashtme për
aspektet kryesore të procesit të sigurimit të cilësisë .

POLITIKAT E FORMIMIT TË STUDENTËVE
o

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/Objektivi
Misioni i Programit “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, ofruar në Departamentin e
Shkencave të Edukimit, në IAL Jopublike “Hëna e Plotë” Bedër, është përgatitja e studentëve me
dijet themelore nga teoria e mësimdhënies në arsimin parashkollor dhe fillor dhe aftësimi i tyre
për të zbatuar teorinë në praktikë. Ky mision gjen shprehje qysh në emërtimin e veçantë të
programit të studimit, dhe vijon të formëzohet në strukturën dhe përmbajtjen e planit mësimor,
si dhe në përzgjedhjen e kujdesshme të disiplinave lëndore , të cilat në thelb synojnë të pajisin
studentët me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për t`u bërë njeherazi mësimdhënës në arsimin
parashkollor dhe atë fillor.
Në mungesë të Rregullores së posaçme të programit të studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor, GVJ iu referuar RVB, për të përshkruar objektivat e programit të studimit, të cilat në
mënyrë të përmbledhur përfshijnë:









përgatitjen profesionale të studentëve në shkencat e edukimit dhe mësuesisë për arsimin
parashkollor dhe fillor,
zgjerimin e njohurive rreth fushës së edukimit sipas etikës profesionale,
aftësimin për të analizuar faktet në situata të ndryshme,
aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur,
zgjerimin e kulturës për të siguruar studentët me mënyra të reja të të menduarit dhe
koncepturarit të situatave,
njohjen e mirë të përmbajtes lëndore dhe të teknikave bashkëkohore të mësimdhënies së
tyre, (shkenca natyrore dhe sociale, drejtshkrim, art figurativ, edukim fizik dhe sporte,
teori të zhvillimit të fëmijëve, etj.).
zhvillimin e aftësisë së studentëve për të mendua r në mënyrë kritike, për të qënë të
suksesshëm në fushën e edukimit dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit të
edukatorëve të brezit të ri.
Njohjen e studentëve me teknologjitë e reja të informacionit, metodologjinë e kërkimit në
fushën e edukimit dhe aftësinë për të përditësuar dijet dhe metodat e mësimdhënies,
duke siguruar mundësi për progres profesional dhe përshtatje të vazhdueshme me
tregun e punës.

Në përfundim të programit të studimit, studentët pajisen me diplomë të Nivelit/Ciklit të Parë:
“Bachelor” në Arsim Parashkollor dhe Fillor . Në këtë çështje, GVJ sugjeron që të
rishikohet/riformulohet më mirë nga ana gjuhësore/kuptimore emertimi aktual i diplomës
të përshkruar në RVB. Në opinionin e GVJ vërehet mospërputhje logjike në sente ncën që emërton
di plomën dhe që i paraprin formatit të planit mësimor të paraqitur në RVB fq.51. Programi
Bachelor në Shkencave të Edukimit në Programin Arsim Parashkollor dhe Fillor”.
Mundësitë e punësimit pas diplomimit:




Edukator kopshti
Mësues në shkollën fillore
Menaxhues arsimi në institucione arsimore publike ose private

Programi i studimit
Programi i studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor ka filluar të zbatohet për herë të
parë në IAL Jopublike “Hana e Plotë” Bedër, në vitin akademik 2012-2013. Programi studimor
para prihet nga viti përgatitor ku synohet mësimi i Anglishtes së Avancuar me qëllim që
studentët të arrijnë të certifikohen në një test ndërkombëtarisht të njohur të gjuhës angleze dhe
të bëhen të aftë për të ndjekur me sukses studimet në degën e zgjedhur, ku mësimi kryhet në
gjuhën shqipe dhe atë angleze. Studentët që nuk përmbushin kriterin e zotërimit të gjuhës
angleze nuk kualifikohen për të vijuar studimet në degën e zgjedhur, por u jepet mundësia nga
institucioni për të punuar në vazhdimësi me mësimin e gjuhës angleze, derisa të arrijnë
standardin e kërkuar.
Programi i studimit zhvillohet me kohë të plotë dhe është organizuar sipas Sistemit Europian të
Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS). Ai realizohet në 3 vi te studimi/6 semestra,
dhe përfundon me 185 ECTS në total. Komponentët kryesorë mbi të cilët mbështet programi i
studimit janë: Plani mësimor dhe Programet disiplinore/Syllabuset. Plani mësimor përmban
37 lëndë, duke përfshirë praktikën profesionale (9 kre dite) dhe punimin e diplomës (9 kredite).
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Ndarja e lëndëve sipas veprimtarive formuese është bazuar në Udhëzimin Nr.15, datë 04.04.2008
të MASH „Për organizimin e studimeve në IPAL” si dhe në Udhëzimin Nr.11, datë 28.02.2011 të
MASH-së “Për procedurat dhe dokumentacionin për hapjen e një Institucioni Privat të Arsimit të
Lartë, Programeve të reja të studimit universitar në ciklin e parë dhe ciklin e dytë, programeve të
studimit jo universitare, të natyrës profesionale, si dhe procedurat për pezullimin dhe revokimin
e licencës”, të kategorizuara si më poshtë:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Veprimtari të formimit të përgjithshëm (14 kredite)
Disiplina karakterizuese (98 kredite)
Lëndë të ngjashme me disiplinat karakterizuaese (33 kredite)
Lëndë me zgjedhje (22 kredite)
Njohuri të tjera formuese (5 kredite) dhe Praktikë profesionale (9 kredite) = 14 kredite
Punimi i diplomës (6 kredite)

Bazuar në planin mësimor të programit të studimit, vërehet se një vit akademik ofron 60
kredite (60 kredite X 3 vite akademike = 180 kredite), mirëpo totali i krediteve është 185 kredite.
Në RVB, shpjegohet se kjo diferencë buron nga fakti se programi ka dy profile. Nga perspektiva e
GVJ, ky shpjegim nuk mjafton, pran daj sugjerohet që të argumentohet më mirë diferenca prej
5 kreditesh, si dhe të sqarohet se cfarë nënkupton profilizimi i programit dhe kur (në cilin vit
akademik) është parashikuar të ndodh.
Shqyrtimi i përmbajtjes së planit mësimor tregon se IAL Jopublike është përpjekur të
administrojë mirë autonominë akademike për hartimin e tij. Titujt e disiplinave/lëndëve të
përfshira në plan janë rregulluar dhe kategorizuar me kujdes. Ato janë paraqitur shkurt, qartë
dhe me një qasje të dukshme në përvojën amerikane të përgatitjes së mësuesve për arsimin
parashkollor dhe fillor. Kjo e bën planin të dallueshëm nga të tjerët e këtij lloji, dhe tregon se
hartimi i tij mund të jetë produkt i një angazhimi të përbashkët mes trupës akademike të IAL
dhe profesionistëve të AL në fushën e mësuesisë në SHBA.
Ra porti teori – praktikë (referuar disiplinave lëndore dhe praktikës profesionale të përfshirë në
plan) duket se favorizon teorinë (me afërsisht 95.1 %), kundre jt praktikës profesionale (me
gati 4.9 %). Bie në sy fakti që numri i krediteve akorduar praktikës është 9 ECTS ose 225 orë në
total (9 6 orë brenda në auditor dhe 140 orë punë e pavarur) të cilat janë parishikuar të
realizohen në semstrin e VI, të vitit të tretë akademik. Mbetet e paqartë mënyra se si orientohen
studentët që të përzgjedhin apo kom binojnë kryerjen e praktikës në të dy profilet njëherazi, edhe
në profilin e arsimit parashkollor dhe atë fillor. Raporti teori – praktikë tregon se IAL Jopublike i
jep më shumë rëndësi përgatitjes teorike të studentëve sesa asaj praktike. Ky qëndrim bie
ndesh me Udhëzimi Nr.30 i MASH-së, datë 29.07.2008 “Për organizimin e studi meve të larta
universitare për formimin uni versitar të mësuesve”, fq. 29-30, “Plani mësi mor i programit të
studimit në mësuesi për arsimin fillor”, parashikon për praktikën shkollore 425 orë në total.
Gjithashtu, në përmbajtjen e planit mësimor vërehet se Leksionet dhe Seminaret janë
veprimtaria dominuese për realizimin e të gjitha disiplinave të përfshira në program, pa bërë
dallimin se disa prej tyre mund të kenë nevojë edhe për veprimtari praktike / laboratorike /
vrojtuese të specifikuara sipas fushës / tematikës. P.sh., e dukimi figuratv, shkencat e natyrës,
metodologjitë/didaktikat e ndryshme , informatika, etj..
Ra porti mes orëve në aditor dhe orëve të parashikuara për punë të pavarur të studentit,
favorizon orët në auditor. Përllogaritja tregoi se në total, në planin mësimor janë parashikuar
2064 orë brenda në auditor kundrejt 1653 orëve për punë të pavarur të studentit. Diferenca e
orëve rezulton 411 orë ose 16 ECTS më tepër realizohen brenda auditorit krahasuar me orët për
punë individuale të studentit. Shpërndarja jo të drejtë të orëve brenda dhe jashtë auditorit,
perceptohet si mbingarkesë mësimore në auditor që rëndon m bi studentët.
Në planin mësimor figurojnë lëndë të ndryshme që i mëshojnë fort formimit të përgjithshëm dhe
profesional, por nuk gjendet ndonjë disiplinë e veçantë që të kontribuojë drejtpërsëdrejti në
formimin etik, duke lënë mënjanë një aspekt të rëndësishëm të kompletimit të përgatitjes së
mësuesit të ardhshëm.
Plani ka të përfshirë në vitin e parë mësimin e anglishtes duke përforcuar aftësitë studentë ve
për të shfrytëzuar literaturë në gjuhë angleze dhe për të thelluar dijet profesionale.
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Në përgjithësi shpërndarja e lëndëve nëpër semestra/vite respekton parimet e ndërtimit të një
plani mësimor. Ruhet hierarkia për lëndë të së njëjtës fushë dhe për lëndë të veçanta spikat
parimi linear i marrjes së dijeve. Megjithatë, vërehen disa lëndë të cilat të gjykuara nga emërtimi
duket se dublojnë në një masë të caktuar njëra-tjetrën, si: Teoritë e personalite tit dhe Teoritë e
zhvillimit të fëmijëve, ose Mësimdhënia figurative dhe Arti (Arti, muzika dhe loja).
Programet lëndore / Syllabuset janë një komponent i rëndësishëm i realizimit cilësor të
programit të studimit. Si rregull, një program disiplinor hartohet nga titullari i lëndës, sipas
kritereve të caktuara dhe formatit të pranuar nga institucioni. Pasi hartohet, programi kalon për
rishikim dhe diskutim në departament, ku merr edhe miratimin për cilësinë e tij. Në fund,
programi kalon në Dekanat për të marrë vendimin për t`u ekzekutuar në auditor.
Nga shqyrtimi paraprak i programeve lëndore të përfshira në RVB, rezultoi se asnjë prej tyre nuk
mban konfirmimin institucional. Megjithatë, nga bashkëbisedimi me drejtuesit e
institucionit/departamentit dhe verifikimi në terren, u mësua se Programet lëndore /Syllabuset
kalojnë në procedura diskutimi (për nivelin e tyre shkencor dhe profesional) dhe miratimi
institucional përpara se të vihen në zbatim. Programet lëndore përfshijnë të gjithë elementët e
domosdoshëm dhe janë zhvilluar sipas një formati standard.

Tregues të matshëm:
 Viti i fillimit, qëllimet dhe objektivat e programit stu dimi

 Organizimi i programit të stu dimit (vite, semestra, javë etj.)





1
1
1
1

vit akademik ka 32 javë mësimore në auditor
semestër ka 16 javë mësimore në auditor
ECTS = 25 orë mësimore punë të studentit
orë mësimore = 60'

 Në Planet mësimore të jepet ndarja e ECTS sipas formave të mësimdhënies për çdo lëndë
 Ndryshimet në Planet mësimore, krahasuar me programet mësimore të li censuara
Programi studimit në vlerësim sapo ka filluar të zbatohet dhe nuk ka ndryshime në planin
mësimor aktual për t`u pasqyruar në Tabelen 5.
(Tabela 5)

1

2

3

Lënda 1
(Ishte)
Lënda 1
(u ndryshua)
Lënda 2
(Ishte)
Lënda 2
(u ndryshua)
Lënda 2
(Ishte)
Lënda 2
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Provime

Gjithsej

Punë e Pavarur

Punë e Pavarur

Në auditor

Praktikë

ECTS

P. e Pavarur

Në auditor

Laborator

ECTS

P. e Pavarur

Në auditor

ECTS

P. e Pavarur

Në auditor

ECTS

ECTS

Semestri

Lëndë/Module

Seminare

Orë në auditor

Orë mësimore
Leksione

(u ndryshua)
.. ...
Ndryshime në Total

 Mënyra e përcaktimit të krediteve (ECTS) për format e studimit:







Për leksionet
Për Seminaret
Për Laboratoret
Për Praktikat lëndore
Për Praktikën Profesionale
Provimi përfundimtar

____
____
____
____
____
____

orë
orë
orë
orë
orë
orë

në
në
në
në
në
në

auditor
auditor
auditor
auditor
auditor
auditor

dhe
dhe
dhe
dhe
dhe
dhe

____ orë
____ orë
____ orë
____ orë
____ orë
____ orë

punë
punë
punë
punë
punë
punë

e
e
e
e
e
e

pavarur e
pavarur e
pavarur e
pavarur e
pavarur e
pavarur e

studentit
studentit
studentit
studentit
studentit
studentit

 Planet mësimore të lidhura me personelin akademik përkatës (Tabela 6)

Lënda /Moduli

Pedagogu/Pedagogët
Përgjegjës

Titulli/grada
kualifikimi

Departamenti

1.

Hyrje në Psikologji
Sisteme të Informimit dhe
Komunikimit
Aftësi Komunikimi I
Njohuri të Avancuara të Gjuhës
Angleze I

Ana Uka

Ms.C

Shkenca Edukimi

Statusi
PAE apo
PAK
PAE

Abdurrahman Celebi

Ms.C

Shkenca Edukimi

PAE

M atilda Likaj Shaqiri

M .A

PAE

Enriketa Sogutlu

M .A

Shkenca Edukimi
Gjuhe dhe Letërsi
Angleze

5

Historia e Shqipërisë

Ilirjana Kaceli

M .A

PAK

6

Gjuhë Shqipe I

Belfjore Qose

M .A

Juridik
Shkenca
Komunikimi

7

Arti, M uzika dhe Loja I (
Profili Arsim Parashkollor)

Ambera Duka

M .A

Shkenca Edukimi

PAK

8

Shkrim Akademik

Hasan Ugur

Dr.

9

Hyrje në Pedagogji
Aftësi Komunikimi II/
Psikologji Edukimi
Njohuri të Avancuara të Gjuhës
Angleze II

M atilda Likaj Shaqiri
M atilda Likaj Shaqiri/
Skender Brucaj

Dr

Gjuhe dhe Letërsi
Angleze
Shkenca Edukimi

M .A

Shkenca Edukimi

PAE

Enriketa Sogutlu

M .A

Gjuhe dhe Letërsi
Angleze

PAE

2.
3.
4

10
11

PAE

PAK

PAK

PAK

12

Sociologji e Edukimit

Ahmet Ecirli / M atilda Likaj
Shaqiri

Dr. / M .A

Shkenca Edukimi

PAE

13

Gjuhë Shqipe II

Belfjore Qose

M .A

Shkenca
Komunikimi

PAK

Ambera Duka

M .A

Shkenca Edukimi

PAK

Kseonela Sotirofski

Dr.

Shkenca Edukimi

PAK

Ana Uka

Ms.C

Shkenca Edukimi

PAE

Belfjore Qose

M .A

Shkenca
Komunikimi

PAK

Skender Brucaj

M .A

Juridik

PAE

Hasan Ugur

Dr.

Etleva Gogu

M .A

Etleva Gogu

M .A

Ana Uka

Ms.C

14
15
16
17

18
19
20
21
22

Arti, M uzika dhe Loja II (
Profili Arsim Fillor)
M enaxhim i Klasës
Edukimi i Nxënësve me Nevoja
të Vecanta I
Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim
Leximit I (Profili Arsim
Parashkollor)
Planifikim dhe Vlerësim I
(Profili Arsim Parashkollor)
Teoritë e Personalitetit
Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim
Leximit I ( Profili Arsim Fillor)
Drejtshkrim dhe Shkrim
Shkollor
Teoritë e Zhvillimit të Fëmijëve
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Gjuhe dhe Letersi
Angleze
Shkenca
Komunikimi
Shkenca
Komunikimi
Shkenca Edukimi

PAK

PAK
PAK
PAE

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim
Leximit II (Profili Arsim
Parashkollor)
Planifikim dhe Vlerësim II (
Profili Arsim Fillor)
Zhvillimi i Gjuhës dhe i Shkrim
Leximit II (Profili Arsim Fillor)
Edukimi i Nxënësve me Nevoja
të Veçanta II (Profili Arsim
Fillor)
M ësimdhënia e M atematikës
M ësimdhënia Figurative
M ësimdhënia e Shkencave dhe
Edukatës Shoqërore
M ësimdhënia e Shkencave
Natyrore
Psikologji Edukimi
Anatomi Bazë dhe Higjena në
Arsimin Parashkollor

Edukimi Fizik dhe Sportet
në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor
Anatomi Bazë dhe Higjiena
në Arsimin Fillor
Marrëdhëniet njerëzore dhe
Ko munikimi
Edukimi Fizik dhe Sportet
në Arsimin Parashkollor dhe
Fillor
Prakt ike Profesionale
Punimi i Dip lo mës

Belfjore Qose

M .A

Shkenca
Komunikimi

PAK

Skender Brucaj

M .A

Juridik

PAE

Etleva Gogu

M .A

Shkenca
Komunikimi

PAK

Ana Uka

Ms.C

Shkenca Edukimi

PAE

Ahemt Ecirli
M atilda Likaj Shaqiri

Dr.
M .A

Shkenca Edukimi
Shkenca Edukimi

PAE
PAE

M atilda Likaj Shaqiri

M .A

Shkenca Edukimi

PAE

Ahemt Ecirli

Dr.

Shkenca Edukimi

PAE

Ana Uka

Ms.C

PAE

Enriketa Sogutlu

M .A

Shkenca Edukimi
Gjuhe dhe Letersi
Angleze

Skender Brucaj

M .A

Juridik

PAE

Enriketa Sogutlu

M .A

Gjuhe dhe Letersi
Angleze

PAE

M atilda Likaj Shaqiri

M .A

Shkenca Edukimi

PAE

Skender Brucaj

M .A

Juridik

PAE

PAE

 Vlerësimi për Syllabus-et dhe elementët e tyre, për çdo lë ndë


Emërtimi i lëndës/modulit



Viti/semestri kur zhvillohet lënda



Emri i pedagogut që do të zhvillojë lëndën



Vendi që zë lënda në formimin tërësor të studentit



Njohuritë paraprake që duhet të ketë studenti për përvetsimin e lëndës



Çfarë njohurish dhe aftësish i jep studentit kjo lëndë



Temat që do të trajtojë lënda 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 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
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qëllimin e tij.
Kriteri 1: Referuar RVB të IAL Private “Hëna e Plotë ”
Bedër, dhe dokumentacionit institucional për programin e
studimit “Bachelor” në Arsimin Parashkollor dhe Fillor,
konstatohet se:





Kriteri 1 Institucioni ofron programe
të akredituara të studimeve, të
organizuara në module dhe të
vlerësuara në kredite, sipas Sistemit
Europian të Transferimit dhe
Grumbullimit të Krediteve (ECTS);
Kriteri 2 Sasia mesatare e krediteve
të grumbulluara gjatë një viti nga një
student që ndjek një program
studimi me kohë të plotë është 60
kredite;



Programi i studimit është hartuar konform Ligjit nr.
9741 “Për Arsimin e Lartë”, i ndryshuar, në
Udhëzimin nr.15, datë 04.04.2008 të MASH-së “Për
organizimin e studimeve në IPAL” .
Programi i studimit është organizuar sipas Sistemit
Europian të Transferimit dhe Grumbullimit të
Krediteve (ECTS). Ai realizohet në 3 vite studimi/6
semestra.
Programi përmban 37 lëndë, duke përfshirë praktikën
profesionale (9 kredite) dhe punimin e diplomës (9
kredite).
Ndarja e lëndëve sipas veprimtarive formuese është
bazuar në Udhëzimin Nr.15, datë 04.04.2008 të MASH
„Për organizimin e studimeve në IPAL” si dhe në
Udhëzimin Nr.11, datë 28.02.2011 të MASH-së “Për
procedurat dhe dokumentacionin për hapjen e një
Institucioni Privat të Arsimit të Lartë, Programeve të
reja të studimit universitar në ciklin e parë dhe ciklin e
dytë, programeve të studimit jo universitare, të natyrës
profesionale, si dhe procedurat për pezullimin dhe
revokimin e licencës”, të kategorizuara si më poshtë:
A. Veprimtari të formimit të përgjithshëm (14 kredite)
B. Disiplina karakterizuese (98 kredite)
C. Lëndë të ngjashme me disiplinat karakterizuaese (33
kredite)
D. Lëndë me zgjedhje (22 kredite)
E. Njohuri të tjera formuese (5 kredite) dhe Praktikë
profesionale (9 kredite) = 14 kredite
F. Punimi i diplomës (6 kredite)

Kriteri 2: Bazuar në planin mësimor të programit të
studimit, vërehet se një vit akademik ofron 60 ECTS.
mirëpo në total, figurojnë 185 ECTS. Në RVB, sh pjegohet
se kjo diferencë prej 5 ECTS buron nga fakti se programi
ka dy profile. Nga perspektiva e GVJ, ky shpjegim nuk
mjafton, pran daj sugjerohet që të argumentohet më mirë
diferenca prej 5 kreditesh, si dhe të sqarohet se cfarë
nënkupton profilizimi i programit dhe kur (në cilin vit
akademik) është parashikuar kjo që të ndodh.
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.
Kriteri 1 Njësitë kryesore,
Kriteri 1: Njësia kryesore përgjegjëse e programit në
përgjegjëse për një program studimi
vlerësim është Departamenti i Shkencave të Edukimit,
të ciklit të parë, japin informacionet e Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit, të IAL-së Jopublike
nevojshme për përmbajtjen e
“Hëna e Plotë”, Bedër. Kjo njësi disponon dhe jep
programeve të studimeve;
informacionin e nevojshëm për përmbajtjen e programit të
Kriteri 2 Njësitë kryesore,
studimit. Nga intervista me studentët e këtij programi
përgjegjëse për një program studimi
mesohet se departamneti mban kontakte me studentët dhe
të ciklit të parë, japin informacionet e informon ata për programin e studimit.
nevojshme për lëndët me zgjedhje
apo të detyruara për semestër;
Kriteri 2: Studentët e intervistuar pohuan se Departamenti
Kriteri 3 Njësitë kryesore,
dhe Sekretaria Mësimore (SM) jep informacionin e
përgjegjëse për një program studimi
nevojshëm për lëndët me zgjedhje apo të detyruara për cdo
të ciklit të parë, japin informacionet e semestër.
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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 3 De partamenti përgjegjës dhe SM informon
studentët për ngarkesën mësimore, frekuentimin, etj.
Kriteri 4: Dekani/Përgjegjësi i Departamentit, stafi
mësimdhënës dhe studentët e intervistuar treguan se jo
vetëm njësitë kryesore, por edhe pedagogët e lëndëve japin
informacion të detajuar për syllabuset e tyre, ose për
përmbajtjet e tjera mësimore. Njësia kryesore disponon
dokumentacionin e nevojshëm për informim në formë
elektronike dhe të primtuar. Në kuadë r të transparencës
kundrejt studentëve dhe palëve të treta të interesuara,
institucioni dhe njësitë bazë të tij, japin në faqen e
ınternetit gjithë informacionin e nevojshëm për përmbajtjen
e programeve “Bachelor” që ofron. Informacioni mund të
merret edhe nga sekretaria mësimore dhë sekretaria e
departamentit.

Konkluzionet e GVJ :
 Programi studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, në Fakultetin e Filologjisë dhe
Edukimit, IAL Jopublike “Hëna e Plotë” Beder, është organizuar sipas Sistemit Europian të
Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS). Ai realizohet në 3 vite studimi/6 semestra.
Një vit akademik ofron 60 ECTS, mirëpo në total, në planin mësimor figurojnë 185 ECTS. Në
RVB, sh pjegohet se kjo diferencë prej 5 ECTS buron nga fakti se programi ka dy profile. Nga
perspektiva e GVJ, ky shpjegim nuk është i mjaftueshëm, pran daj sugjerohet që të
argumentohet më mirë diferenca prej 5 kreditesh, si dhe të sqarohet se cfarë nënkupton
profilizimi i programit dhe kur (në cilin vit akademik) apo si është parashikuar kjo që të
ndodh.


Shqyrtimi i përmbajtjes së planit mësimor të programit tregoi se raporti teori – praktikë
(referuar disiplinave lëndore dhe praktikës profesionale të përfshirë në plan) duket se favorizon
teorinë (me afërsisht 95.1 %), kundre jt praktikës profesionale (me gati 4.9 %). Ky ra port
zbulon se IAL Jopublike i jep më shumë rëndësi përgatitjes teorike të studentëve sesa asaj
praktike. Ky qëndrim bie ndesh me Udhëzimi Nr.30 i MASH-së, datë 29.07.2008 “Për organizimin
e studimeve të larta uni versitare për formimin uni versitar të mësuesve ”, fq. 29-30, “Plani mësi mor
i programit të studimit në mësuesi për arsimin fillor”, parashikon për praktikën shkollore 425
orë në total.



Gjithashtu, në përmbajtjen e planit mësimor vërehet se Leksionet dhe Seminaret janë
veprimtaria dominuese për realizimin e të gjitha disiplinave të përfshira në program, pa bërë
dallimin se disa prej tyre mund të kenë nevojë edhe për veprimtari praktike / laboratorike /
vrojtuese të specifikuara sipas fushës / tematikës. P.sh., edukimi figuratv, shkencat e natyrës,
metodologjitë/didaktikat e ndryshme, informatika, etj..



Ra porti mes orëve në aditor dhe orëve të parashikuara për punë të pavarur të studentit,
favorizon orët në auditor që mund të perceptohet si mbingarkesë mësimore në auditor që
rëndon mbi studentët.



Shpërndarja e lëndëve nëpër semestra/vite respekton parimet e ndërtimit të një plani
mësimor. Ruhet hierarkia për lëndë të së njëjtës fushë dhe për lëndë të veçanta spikat parimi
linear i marrjes së dijeve . GVJ sugjeron që të rishilohen disa lëndë të cilat të gjykuara nga
emërtimi i tyre, duket se dublojnë në një masë të caktuar njëra-tjetrën, si: Teoritë e
personalitetit dhe Teoritë e zhvillimit të fëmi jëve, ose Mësimdhënia figurati ve dhe Arti (Arti,
muzika dhe loja).



Programet lëndore/Syllabuset përfshijnë të gjithë elementët e domosdoshëm dhe janë
zhvilluar sipas një formati standard.



Në opinionin e GVJ vërehet mospërputhje logjike në sentencën që emërton diplomën dhe që i
para prin formatit të planit mësimor të paraqitur në RVB fq.51. Programi Bachelor në Shkencave
të Edukimit në Programin Arsim Parashkollor dhe Fillor”. Lidhur me këtë çështje, GVJ
sugjeron që të rishikohet/riformulohet më mirë nga ana gjuhësore/kuptimore emertimi
aktual i diplomë.
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o

Njësia kryesore përgjegjëse për këtë program studimi jep informacionin e nevojshëm për
studentët dhe të interesuarit e tjerë për programin përkatës. GVJ konstatoi si praktikë të mirë
pune faktin që njësia kryesore përgjegjëse për programin e studimit në vle rësim, disponon
dokumentacionin e nevojshëm për informim (program studimi, plan mësimor, syllabuse
lëndore, etj.) në formë elektronike dhe të primtuar.

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.

Cilësia e mësimdhënies, të nxënit dhe kontrollit të dijeve është e lidhur ngushtë me
nivelin e kualifikimit të stafit. Referuar dokumenteve përkatëse të IAL-Private mësohet se nga
36 lëndë që përmban programi i studi mit në tre vi te (pa përfshirë praktikën profesionale dhe
Punimin e temës së diplomës), vetëm 6 prej tyre ose 16.7 % e lëndëve mbulohen me staf të
kualifikuar me gradën Dr. Pjesa tjetër, pra 30 lëndë ose 83.3 % e totalit, m bulohet nga një staf
i pakualifikuar mjaftueshëm ose që mund të jetë në proces kualifikimi. Të paraqitura në diagram,
këto të dhëna ofrojnë një pamje si më poshtë:

Mbulimi i programit me staf
Lende/Module te
akademik
mbuluara me staf te
kualifikuar
Lende/Module te
mbuluara me staf te
pakualifikuar
Sikurse vërehet nga diagrama, më pak se çereku i programit mësimor mbulohet me staf të
kualifikuar. Për të rritur efektivitetin e stafit akademik në procesin e mësimdhënies dhe
vlerësimit IAL Jopublike ka përgatitur dhe miratuar Rregulloren e Programeve të Studimeve
Bachelor dhe të Provi meve që detyron të gjithë pedagogët, me dhe pa gra da/tituj, të ndjekin
rregullat dhe pocedurat stan darde në punën e tyre.
Një faktor tjetër që ndikon në ruajtjen e standardeve të mësimdhënies është niveli i formimit të
studentëve të rregjistruar në program. Të dhënat tregojnë se studentët që ndjekin programin
BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor kanë hyrë me mesatare mbi 7,5 të shkollës së mesme. Në
politikat zhvilluaese të institucionit është përzgjedhja e studentëve cilësorë nga shkolla e mesme
dhe mbështja e tyre me bursa/gjysmë bursa në programet përkatëse të studimit.
Organizimi i procesit të mësimdhënies dhe vlerësimi
Referuar planit mësimor vërehet se format kryesore të mësimdhënies janë: leksionet, seminaret
dhe praktika p rofesionale.
Nga intervista me stafit akademik dhe pyetësorët me studentët e programit të studimit të marrë në
vlerësim, mësohet se metodat kryesore të përdoruara në zhvillimin e leksioneve dhe seminareve
synojnë të vendosin studentët në qendër. Këto metoda priren të ndërthurin ligjëratën e
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pedagogut me pjesmarrjen interakti ve të studentëve, nxitjen e tyre për të shtruar probleme, për të
ngjallur diskuti me dhe debate për çështje të ndryshme të mësi mit dhe praktikës. Gjithashtu, stafi
akademik angazhon studentët në punë me grupe / detyra indi vi duale të lidhuara me qëllimet dhe
natyrën profesionale të programit të studimit.
Mbështje në cilësinë e proce sit të mësimdhënies dhe të nxënit, janë tekstet bazë dhe literatura,
për të cilat stafi dhe studentët pohojnë se i dispon ojnë lehtësisht në çdo lëndë. Një rol të
rëndësishëm në cilësinë e mësimdhënies, luan mjedisi konfort dhe mjetet teknologjike të cilat
duket se janë të admirueshme në IAL Jopublike “Hëna e Plotë” Bedër.
Vlerësimi i arritjeve të studentëve është gjithëvjetor dhe realizohet i ndërthurur me proceduarat
e të nxënit. Vlerësimi përfundimtar i studentit merr në konsiderate:
a. Ndjekjen lëndës dhe pjesëmarrja aktive - 10%
b. Plotësimi i detyrimeve (laboratorike, detyrave të kursit) - 10%
c. Testimet gjatë vitit - 20%
d. Provimi përfundimtar - 60%
Për vlerësimin/provimin përfundimtar përdoren teste të lëndës, prezantim projektesh, esse, etj.
Studentët informohen indi vidualisht për rezultatet dhe në kohë të shpejtë. Për rastet e ankimimit
të studentëve lidhur me vlerësimin, njësitë përgjegjëse të institucionit respektojnë me korrektësi
procedurat e shpallura në Rregulloren e IAL-së Private.
Shkalla e kalueshmërisë së studentëve rezulton shumë e lartë dhe mbetje në provime nuk janë
shënuar.
Tregues të matshëm:


Llojet e Formave të mësimdhënies, për lëndët/modulet:



Format e mësimdhënies dhe numri i përgjithshëm i orëve në auditor:










Format e kontrollit të njohurive



Aktivizimi i studentëve në komponentët e aktivitetit të njësisë etj
1.
2.
3.
4.

o

Leksione – 1680 orë
Seminare – 288 orë
Ushtrime – 0 orë
Laboratore – 0 orë
Praktikë lëndore – 0 orë
Praktikë profesionale – 96 orë
Gjithsej – 2112 orë

Për punime shkencore individuale të pedagogëve janë aktivizuar 5studentë
Për projekte shkencore në shkallë departamenti janë aktivizuar 10 studentë
Për projekte shkencore në shkallë fakulteti janë aktivizuar 23 studentë
Për projekte shkencore në bashkëpunim me të tjerë janë aktivizuar 25
studentë

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, punësimi i të
diplomuarve, komunikimi me ish-studentët e diplomuar, informimi i studentëve.

Kushtet për pranimin e studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes
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Institucioni pranon të regjistrohen në programin e studimeve te ciklit të parë Bachelor, shtetasit
shqiptarë dhe të huaj që plotësojnë këto kushte:
1. vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë
shtetit (barasvlerësuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe e
Shkencës);
2. plotësojnë kushtet e tjera të pranimit, të përcaktuara në rregulloren e brendshme të
Shkollës së Lartë;
3. pranojnë pagimin e tarifës së caktuar mujore ose vjetore. Numri i pranimeve bazohet në
mundësitë reale të fakultetit për një mësim normal dhe brenda standardeve të kërkuara
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Përzgjedhja e kandi datëve në ciklin e parë dhe ciklin e dytë të studimeve bëhet nga Komiteti
Shkencor, i cili përbëhet nga:
a) drejtori i Zyrës së Përzgjedhjes dhe Pranimit;
b) përgjegjësi i departamentit në të cilin studenti aplikon;
c) dekani i studentëve;
d) kancelari.
Lejohet transferimi i studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera të larta/universitetet,
vendase ose të huaja, publike ose private, në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedë r) dhe
anasjellas dhe brenda programeve të studimeve të Shkollës së Lartë, pasi të bëhet barasvlerësimi
i provimeve, sipas planeve mësimore përkatëse. Transferimi lejohet ndërmjet programeve të të
njëjtit cikël studimesh.
Regjistrimi i studentëve për vitin akademik 2012-2013 dhe analiza
Gjatë vitit akademik 2011-2012, në Programin Bachelor në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, të
ofruarnë Departamentit të Shkencave të Edukimit janë regjistruar gjithësej 19 studentë. Të
kategorizuar sipas gjinisë, raporti i studentëve për vitin akademik 2012-2013 ështe 0 Meshkuj
dhe 19 Femra.
Cilësia e hyrjes studentëve
Për të siguruar studentë cilësorë IAL ka vendosur kushte specifike të pranimit dhe inkurajon
aplikantët me mesatare të lartë duke respektuar të drejtën për bursë. Nota mesatare e
studentëve që ndjekin programin e studimit të vlerësim ëstë 7,35. Studentë të çrregjistruar dhe
të transferuar nga programi i studimit nuk ka.
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
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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
studimeve bëhet në përputhje me
Kriteri 1: Pranimi në ciklin e parë tё studimeve bëhet në
ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për
arsimin e lartë në Republikën e
arsimin e lartë në Republi kën e Shqipërisë”, i ndryshuar
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe aktet
dhe aktet nënligjore në fuqi.
nënligjore në fuqi.
Kriteri 2 Institucioni i Arsimit të
Kriteri 2: IAL Jopublike ka si kriter bazë për pranimin e
Lartë propozon kritere të veçanta
studentëve, notën mesatare të shkollës së mesme mbi 8
për përzgjedhjen e kandidatëve, të
(tetë). Kandidatët që nuk e plotësojnë kushtin e
cilët kanë mbaruar Maturën
lartpërmendur i nënshtrohen provimit të pranimit.
Shtetërore, për t‟u pranuar në ciklin Elementë të tjerë pranimi janë letra e motivimit, si edhe
e parë të studimeve.
intervista me përgjegjësin e departamentit.
Standardi IV.2 - Institucioni informon stu dentët në lidhje me politikat e punësimit.
Kriteri 1: Studentët informohen në mënyrë të detajuar
për programin e studimit që ndjekin, mënyrën e
organizimit dhe kohëzgjatjen e programit të studimeve
nëpërmjet javës së orientimit në fillim të vitit akademik,
guidës së studentit, si edhe informacionit të publikuar në
faqen zyrtare të SHLHPB.
Kriteri 1 Studentët informohen në
mënyrë të detajuar për programin e
studimit, organizimin dhe
kohëzgjatjen e programit të
studimeve;
Kriteri 2 Studentët vlerësojnë
pedagogun e çdo lënde, në
përfundim të semestrit;
Kriteri 3 Studentëve u ofrohet
shërbimi i këshillimit të karrierës;
Kriteri 4 Studentët informohen mbi
mundësitë për punësim pas
di plomimit në këtë program
studimi.

Kriteri 2: Në kuadrin e krijimit të sistemit të sigurimit të
brendshëm të cilësisë së Shkollës, duke filluar nga
semestri i vjeshtës së vi tit akademik 2011-2012, e gjithë
puna e stafit akademik është vlerësuar nga ana e
studentëve në fund të çdo semestri përmes plotësimit të
një ankete, të përbërë nga kategori të veçanta për
vlerësimin e pedagogut, vlerësimin e lëndës, si edhe
kënaqësisë së përgjithshme të studentëve për lëndën e
dhënë nga pedagogu përkatës.
Kriteri 3: SHLHPB ndjek politika mbështetëse për ecurinë
e studentëve. Në IAL është themeluar edhe dekanati i
studentëve, një ndër funksionet e të cilit është këshillimi
për studentët. Gjithashtu, në çdo department ka një
person përgjegjës për këshillimin e karrierës, të cilët
bashkërendojnë punën me dekanin e studentëve për
çështje të mbarëvajtjes mësimore të studentëve .

Kriteri 4: Në përmjet këshillimit të karrierës, leksioneve të
hapura,
seminareve
profesionale
etj.,studentët
e
informohen hollësisht për mundësitë e punësimit pas
di plomimit në këtë program studimi.
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
Kriteri 1 Institucioni ende nuk ka të diplomuar të
statistika vjetore për numrin e të
programit të studimit në vlerësim.
di plomuarve, në ciklin e parë;
Kriteri 2 Në sekretarinë mësimore të institucionit
Kriteri 2 Institucioni disponon
disponohen statistikat vjetore për numrin e studentëve të
statistika vjetore për numrin e
regjistruar në programe t e studimeve të ciklit të parë,
studentëve të regjistruar në
tërheqjet nga programi, si dhe largimet para përfun dimit
programet e studimeve të ciklit të
të programit apo mospërfun dimin me sukses të vitit
parë, tërheqjet nga programi, si dhe
akademiknë të cilin zhvillohet programi i studimeve.
largimet para përfundimit të
Sekretaria krijon dosjen individuale të studentit dhe
programit apo mospërfundimin me
raporton periodikisht për të dhënat statistikore të
sukses të vitit akademiknë të cilin
studentëve.
zhvillohet programi i studimeve;
Kriteri 3 Institucion disponon të dhëna për ecurinë e
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Kriteri 3 Institucion disponon të
dhëna për ecurinë e studentëve
gjatë zhvillimit të programit të
studime ve që nga pranimi, deri në
di plomim.

studentëve gjatë zhvillimit të programit të studimeve që
nga pranimi, deri në diplomim. Kjo realizohet nga
bashkëpunimi mes sekretarisë së departamentit dhe
sekretarisë mësimore.

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 Institucioni u ofron këshillim karriere
studentëve, ndjek progresin e tyre dhe i ndihmon ata në
çështjet që kanë të bëjnë me procesin mësimor. Në IAL
është ngritur Komiteti për Planifikim të Karrierës, i cila
është në varësi të dekanatit të studentëve. Departame nti
Shkencave të Edukimit ka emëruar përfaqësuesin e tij për
të ndjekur përparimin e studentëve të programeve që
ofron.
Kriteri 2 Institucioni ka kirjuar një rrjet të gjërë
bashkëpunimi me studentët dhe institucionet e
parashikuara për zhvillimin e praktikës profesionale, kur
kjo të ndodh.

Konkluzionet e GVJ
 Referuar dokumenteve përkatëse të IAL-Private mësohet se nga 36 lëndë që përmban programi
i studi mit në tre vi te (pa përfshirë praktikën profesionale dhe Puni min e temës së diplomës) ,
vetëm 6 prej tyre ose 16.7 % e lëndëve mbulohen me staf të kualifikuar me gradën Dr .
Pjesa tjetër, pra 30 lëndë ose 83.3 % e totalit, mbulohet nga një staf i pakualifikuar
mjaftueshëm ose që mund të jetë në proces kualifikimi.


Institucioni dëshmon se ndjek një politikë të mirëpritjes së studentëve të rinj. Për t`u
pranuar në programin e studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, Institucioni aplikon
kritere të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve të cilët kanë mbaruar Maturën Shtetërore,
si nota mesatare mbi 8, provimi i pranimit dhe elementë të tjerë pranimi si, letra e
motivimit, intervista me përgjegjësin e departamentit.



Institucioni dëshmon se angazhon personelin e tij për përkujdesjen ndaj studentëve
nëpërmjet krijimit të strukturës së posaçme (Dekani i studentëve) që këshillon dhe informon
studentët në lidhje me programin e studimit, kohëzgjatjen dhe cështje të mbarëvajtjes në
mësime . GVJ evidenton si praktikë të mirë për t`u ndjekur faktin që çdo deparatment ka një
person përgjegjës për studentët që ofron shërbimin e këshillimit për karrierën dhe
mundësitë e punësimit, i cili bashkërendon punën me dekanin e studentëve për çështjet
mësimore të studentëve .



Institucioni dëshmon me dokumentacionet përkatëse që gjenden në sekretarinë mësimore se
disponon statistika vjetore në lidhje me numrin e stu dentëve që ndjekin programin e
studimit të ciklit të parë BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor dhe për ecurinë e tyre që
nga pranimi deri tani.

KËRKIMI SHKENCOR NË FUNKSION TË PROGRAMIT TË STUDIMIT.
o

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
IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) dëshmon se është një institucion i arsimit të lartë, i
orientuar drejt kërkimit shkencor. Institucioni inkurajon të gjithë anëtarët e stafit akademik për
të qenë aktivë në fushën e kërkimit, duke ofruar mbështetje financiare. Në përfundim të çdo viti
akademik, të gjitha publikimet shkencore të botuara nga ana e stafit akademik vlerësohen nga
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një juri e posaçme në bazë të kritereve të përcaktuara në “Rregulloren për Nxitje n e Publikimeve
Shkencore” të Shkollës, duke ndjekur kriteret përkatëse. Çdo vit, Këshilli Administrativ i Shkollës
vendos masën e shpërblimit për çdo pikë të fituar dhe në bazë të pikëve të mbledhura, çdo anëtar
i stafit akademik përfiton shpërblimin përkatës. IAL “Hëna e Plotë” (Bedër) ofron gjithashtu,
mbështetje financiare për pjesëmarrjen e stafit akademik në konferenca dhe veprimtari
shkencore, të organizuara brenda dhe jashtë vendit. Si rregull, çdo anëtar i stafit akademik ka të
drejtë të përfitojë një herë në vit mbështetje financiare për pjesëmarrje në këto veprimtari. Në të
njëjtën kohë, organizimi ose bashkorganizimi i konferencave dhe i veprimtarive shkencore të një
niveli ndërkombëtar është një tjetër dimension i rëndësishme e politikës kërkimore të IAL “Hëna e
Plotë” (Bedër).
Informacion p ër ndërlidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien
Duke pasur parasysh lidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien, në programet e ciklit të
parë, studentët janë nxitur vazhdimisht të ndërmarrin studime . Rezultati është botimi i artikujve
dhe pjesëmarrja në konferenca te ndryshme. Gjatë vitit akademik 2011-2012, një pjesë e mirë e
stafit akademik ka marrë pjesë në konferenca dhe veprimtari të ndryshme shkencore brenda dhe
jashtë vendit. Njëkohësisht, IAL “Hëna e Plotë” (Bedër) ka organizuar pesë konferenca shkencore
ndërkombëtare. Veprimtaria shkencore dhe prodhimtaria në fushën e kërkimit është e
konsiderueshme nëse krahasohet me “moshën” e themelimit të IAL-së. Në RVB janë pasqyruar
hollësisht veprimtaritë dhe botimet shkencore të IAL, departamentit dhe stafit akademik. Nga
stafi që mbulon programin janë botuar 13 artikuj, kanë marrë pjesë në veprimtari jashtë
vendit 5 pedagogë dhe kanë bashkëpunim me 6 komunitete biznesi.
Tregues të matshëm:



Të dhëna për kërkimin shkencor në IAL:
1. Numri i botimeve nga personeli akademik efektiv i IAL - 29 botime
2. Numri i projekteve kërkimore të fituara - 0
3. Numri i projekteve të zbatuara - 0
4. Numri i veprimtarive shkencore të organizuara nga IAL - 6 veprimtari
5. Numri i pjesëmarrësve në veprimtari shkencore brenda Ial - 230 pjesmarrje
6. Numri i kërkimeve shkencor e në procesin mësimor - 26 kërkime
7. Numri i studentëve të përfshirë në kërkimin shkencor – 24 studentë
8 Numri i çmimeve kombëtare - 0



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
Të dhëna për kërkimin shkencor

o

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 nivelet e sipërpërmendura,
pjesëmarrja në programe kombëtare dhe ndërkombëtare, lidhjet me komunitetin e biznesit
dhe me tregun e punës.
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IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), ka objektiv promovimin ndërkombëtar dhe vendosjen e
marrëdhënieve të ngushta me institucionet e arsimit të lartë në rajon dhe më gjerë. Për të
përmbushur këtë objektiv, në vitin 2011 u themelua Zyra e M arrëdhënieve Ndërkombëtare e
cila është në varësi të rektoratit. Detyra kryesore e kësaj zyre është që të zgjeroj dhe të
përforcoj marrë dhëniet n dërmjet IAL –së dhe institucioneve të arsimit të lartë në rajon dhe më
gjerë.
Brenda një kohe të shkurtër, kjo zyrë ka arritur të vendosë marrëdhënie të ngushta me IAL - të
në rajon në baza shkëmbimi programesh, stafi dhe studentësh, organizim konferencash të
përbashkëta, kërkime shkencore, etj.
Gjithashtu, IAL Jopublike ka ndërtuar marrdhënie komunikimi dhe bashkëpunimi edhe me
institucione të tjera shtetërore, organizata profesionale, komunitetin e biznesit, tregun e punës
dhe aktorë të tjerë shoqërorë të rëndësishëm për arsimin e lartë.
Tregues të matshëm:


Të dhëna për bashkëpunimin kombë tar 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

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 Institucioni, për hartimin
dhe mbikëqyrjen e programit, nxit
Kriteri 1 Institucioni, për hartimin dhe mbikëqyrjen e
bashkëpunimin ndërmjet personelit
programit, nxit bashkëpunimin ndërmjet personelit
brenda institucionit nëpërmjet
brenda institucionit nëpërmjet shkëmbimit të
shkëmbimit të informacionit;
informacionit dhe ideve për të përmirësuar në vazhdimësi
Kriteri 2 Institucioni, nëpërmjet
cilësinë.
ndarjes së detyrave mes personelit
Kriteri 2 Institucioni, nëpërmjet ndarjes së detyrave mes
Brenda institucionit, marrjes së
personelit brenda institucionit, të parashikuara në
përgjegjësive respektive dhe analizës
Rregulloren e Organizimit Administrativ, marrjes së
së vazhdueshme të punës së tyre,
përgjegjësive respektive dhe anali zës së vazhdueshme të
garanton marrëdhënie të frytshme
punës së tyre, garanton marrëdhënie të frytshme
bashkëpunimi.
bashkëpunimi.
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Standardi VII.2 - Instituci oni garanton marrëdhënie bashkëpunimi me institucionet
homologe jashtë vendit dhe aktorët e biznesit vendas ose të huaj.

Kriteri 1 Institucioni për realizimin e
objektivave të programeve të
studimeve dëshmon se ka vendosur
marrëdhënie bashkëpunimi me
institucionet homologe jashtë vendit
dhe aktorët e biznesit vendas ose të
huaj;
Kriteri 2 Institucioni ka vendosur
marrëdhënie bashkëpunimi me
punëdhënësit për kryerjen dhe
mbikëqyrjen e praktikës, në varësi të
programeve të studimeve që ofrojnë;
Kriteri 3 Institucioni organizon
trajnime profesionale të mëtejshme
në bashkërendim me punëdhënësit;
Kriteri 4 Institucioni bën një raport
analitik të përfitimeve nga
marrëveshjet kontraktuale në
funksion të realizimit të programeve
të studimeve.

Kriteri 1: Për realizimin e objektivave të programeve të
studimit Institucioni
dëshmon
se
ka vendosur
marrëdhënie
bashkëpunimi
me
institucionet
homologe jashtë vendit dhe me aktorët e biznesit
vendas ose të huaj. Në bashkëpunim me njësitë e veta
funksionale, institucioni studion tregun dhe ndjek një
strategji të hapur për bashkëpunimi edhe partneritet në
nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar për realizimin
e misionit dhe të qëllimit të tij. IAL, me institucionet
arsimore të huaja që ka nënshkruar marrëveshje
bashkëpunimi ndjek një politikë favorizuese për
lëvizshmërinë e personelit akademik dhe të studentëve të
huaj, për organizimin e përbashkët të konferencave
ndërkombëtare dhe projekteve të përbashkëta kërkimore
dhe për trajnime profesionale e stazhe studentore.
Kriteri 2 Institucioni ka vendosur marrëdhënie
bashkëpunimi me punëdhënësit për kryerjen dhe
mbikëqyrjen e praktikës profesionale. Në këtë kuadër të
mardhënieve të themeluara me DAR, kopshtet dhe
shkollat ne rajonin e Tiranës, Departamenti Shkencave të
Edukimit inkurajon studentët që të ndjekin praktikën
profesionale gjatë verës.
Kriteri 3 Në IAL është ngritur Qendra e Edukimit të
Vazhduar dhe e Formimit Profesional që organizon
trajnime profesionale për stafin në bashkërendim me
punëdhënësit. Disa prej këtyre programeve janë: Trajnimi
i stafit për vendosjen e standarteve ISO, Sigurimi i
cilësisë në Arsimin e Lartë, Komunikimi i brendshëm
institucional etj.

Konkluzionet e GVJ :
 IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) ka hartuar “Rregulloren për Nxitjen e Publikimeve
Shkencore” duke dëshmuar se është i orientuar drejt kërkimit shkencor. Institucioni
inkurajon të gjithë anëtarët e stafit akademik dhe studentët e tij, për të qenë aktivë në
fushën e kërkimit, duke ofruar për ta edhe mbështetje financiare. Një dimension tjetër i IAL
në fushën e veprimtarive shkencore është organizimi ose bashkorganizimi i konferencave dhe
studimeve shkencore në nivel ndërkombëtar. Veprimtaria shkencore dhe prodhimtaria në
fushën e kërkimit është e konsiderueshme nëse krahasohet me “moshën” e themelimit të
IAL-së.


IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), ka një Zyrë të M arrëdhënieve Ndërkombëtare të
varur nga Rektorati që ka për detyrë përforcimin dhe zgjerimin e marrëdhënieve me
institucione të AL dhe organizata brenda dhe jashtë vendit. GVJ veçon faktin që brenda një
kohe të shkurtër, kjo zyrë ka arritur të vendosë marrëdhënie të ngushta me IAL - të në rajon
në baza shkëmbimi programesh, stafi dhe studentësh, organizim konferencash të
përbashkëta, kërkime shkencore, etj. Në frymën e bashkëpunimit, IAL ka ndërtuar
marrdhënie komunikimi dhe bashkëpunimi edhe me institucione të tjera shtetërore,
organizata profesionale, komunitetin e bizne sit, tregun e punës dhe aktorë të tjerë shoqërorë
të rëndësishëm për arsimin e lartë.

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).
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o PIKA TË FORTA:
1) Programi Studimor “Bachelor” për Arsimin Parashkollor dhe Fillor ofrohet në përputhje
me misionin dhe qëllimet strategjike të IAL-së Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), në
Tiranë . Ai është hartuar në pajtim me interesat kombëtare dhe zhvillimin ekonomik
të vendit/rajonit dhe më gjërë.
2) Programi synon të ruajë vlerat kulturore kombëtare, të nxisë promovimin e tyre dhe
kultivimin e qëndrimeve pozitive multikulturore , përmes përfshirjes në program të
studentëve shqiptarë dhe studentëve të huaj, si dhe mobilitetit të tyre në programet
universitare simotra në vende të ndryshme të rajonit dhe botës.
3) Programi studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, është organizuar sipas
Sistemit Europian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS). Ai
realizohet në tre vite akademike/6 semestra, me 185 ECTS në total. Mësimdhënia
realizohet në gjuhën shqipe dhe angleze.
4) Programi synon pajisjen e studentëve jo vetëm me njohuritë bazë shkencore dhe
profesionale, por edhe me shprehi të transferueshme dhe ndihmëse duke kontrubuar
në zgjerimin e mundësive për punësim brenda sektorit të arsimit parashkollor dhe fillor.
5) IAL Jopublike ka njohje për nevojat e tregut dhe kërkesat për punësim. Përmes Zyrës
së Medias, institucioni ka kryer studime për mundësitë e punësimit të studentëve që
pritet të diplomohen, kërkesat e punëdhënësve në fushën e arsimit dhe mësuesisë, si
dhe parashikimin e përvitshëm të të rregjistruarve në këtë degë.
6) Institucioni dispon on një bazë të dhënash për personelin e tij që ruhet dhe
administrohet me përgjegjësi nga Zyra e Burimeve Njerëzore. Të dhënat janë depozituar
në formë elektronike dhe të printuar.
7) Rekrutimi dhe vlerësimi i stafit bazohet në procedura ligjore dhe transparente të
shprehura në “Rregulloren e posacme për punësimin dhe performancën e stafit akademik”
të miratuar në Senatin e IAL-së dhe të publikuara në faqen zyrtare të institucionit, në
gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze.
8) Institucioni identifikon nevojat për kualifikim të stafit akademik dhe angazhohet për
kualifikimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm të personelit të tij.
9) Ngritja e strukturave të posaçme për sigurimin e cilësisë së brendshme, tregon se
institucioni ka një politike të qartë dhe ndjek procedura sistematike të vlerësimit për
sigurimin e cilësisë së brendshme të programeve që ofron. Një shëmbull pozitiv në këtë
drejtim përbën aplikimi i IAL-së për t'u certifikuar për ISO 9001: 2008, ISO 14001 dhe
18001 OHSAS për sistemet e menaxhimit të cilësisë dhe standardeve, si dhe trajnimi i
stafit nga një kompani e jashtme për aspektet kryesore të procesit të sigurimit të cilësisë.
10) Për akreditimin e prograneve të studimeve, Institucioni përdor metodologji vlerësimi,
instrumente matëse dhe vlerësuese për ecurinë e tyre.
11) Programet lëndore/Syllabuset përfshijnë të gjithë elementët e domosdoshëm dhe janë
zhvilluar sipas një formati standard.
12) Njësia kryesore përgjegjëse për këtë program studimi jep informacionin e nevojshëm për
studentët dhe të interesuarit e tjerë për programin përkatës. Njësia kryesore përgjegjëse
për programin e studimit në vlerësim, disponon dokumentacionin e nevojshëm për
informim (program studimi, plan mësimor, syllabuse lëndore, etj.) në formë elektronike
dhe të primtuar.
13) Institucioni ka një faqe të website me përmbajtje të bollshme për informim dhe shpërbarje
të përvojës.
14) Institucioni ndjek një politikë të mirëpritjes së studentëve të rinj. Për t`u pranuar në
programin e studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor, Institucioni aplikon kritere
të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve të cilët kanë mbaruar Maturën Shtetërore,
si nota mesatare mbi 8, provimi i pranimit dhe elementë të tjerë pranimi si, letra e
motivimit, intervista me përgjegjësin e departamentit.
15) Institucioni angazhon personelin e tij për përkujdesjen nda j studentëve nëpërmjet
krijimit të strukturës së posaçme (Dekani i studentëve) që këshillon dhe informon
studentët në lidhje me programin e studimit, kohëzgjatjen dhe cështje të mbarëvajtjes në
mësime. Çdo deparatment ka një person përgjegjës për studentët që ofron shërbimin e
këshillimit për karrierën dhe mundësitë e punësimit, i cili bashkërendon punën me
dekanin e studentëve për çështjet mësimore të studentëve.
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16) Institucioni ka vë në në dispozicion të studentëve bibliotekën, me mjedis të këndshëm,
të pajisur me tavolina dhe me kompjutera të lidhur me interrnetin që mundëson
studentët dhe stafin të shfrytëzojnë libraritë në rrugë elektronike . Biblioteka ka një
fon d prej 35000 librash nga fusha të ndryshme studimi si dhe botime periodike . Librat
janë të inventarizuar dhe të ndarë sipas fushave dhe tematikës. Ato janë në gjuhë të
ndryshme, kryesisht në shqip, anglisht, turqisht, etj. Për të lehtësuar kërkimin shkencor
të stafik akademik dhe të studentëve, IAL ka siguruar për vitin akademik 2012-2013 një
abonim në bibliotekën online Jstore.
17) Institucioni ka në shfrytëzim një godinë pesë katëshe me qera, me hapësira të
mjaftueshme, mjedise mësimore të pajisura me mjetet e nevojshme teknologjike
(dërrasë interaktive, projektorë, kompjuter, internet), kondicionierë dhe ndriçim të
përshtatshëm. Institucioni ka: 5 salla leksionesh, 1 klasë për seminaret, 1 sallë për
aktivitete promovuese, zyra, e mjedise të tjera ndihmëse, me pajisje elektronike dhe
teknologjinë më të fundit të informacionit, të cilat shërbejnë për realizimin e programit
të studimit të marrë në vlerësim.
18) Institucioni dispon on në sekretarinë mësimore statistika vjetore në lidhje me numrin e
studentëve që ndjekin programin e studimit të ciklit të parë BA në Arsimin Parashkollor
dhe Fillor dhe për ecurinë e tyre që nga pranimi deri tani.
19) IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër) ka hartuar “Rregulloren për Nxitjen e Publikimeve
Shkencore” duke dëshmuar se është i orientuar drejt kërkimit shkencor. Institucioni
inkurajon të gjithë anëtarët e stafit akademik dhe studentët e tij, për të qenë aktivë në
fushën e kërkimit, duke ofruar për ta mbështetje financiare. Veprimtaria shkencore dhe
prodhimtaria në fushën e kërkimit është e konsiderueshme nëse krahasohet me
“moshën” e theme limit të IAL-së.
20) IAL Jopublike “Hëna e Plotë” (Bedër), ka një Zyrë të M arrëdhënieve Ndërkombëtare të
që ka për detyrë përforcimin dhe zgjerimin e marrëdhënieve me institucione të AL dhe
organizata brenda dhe jashtë vendit. GVJ veçon faktin që brenda një kohe të shkurtër, kjo
zyrë ka arritur të vendosë marrëdhënie të ngushta me IAL - të në rajon në baza
shkëmbimi programesh, stafi dhe studentësh, organizim konferencash të
përbashkëta, kërkime shkencore, etj. Në frymën e bashkëpunimit, IAL ka ndërtuar
marrëdhënie komunikimi dhe bashkëpunimi edhe me institucione të tjera shtetërore,
organizata profesionale, komunitetin e biznesit, tregun e punës dhe aktorë të tjerë
shoqërorë të rëndësishëm për arsimin e lartë.

o PIKA TË DOBËTA:
1) Vërehet mospërputhje logjike në se ntencën që emërton diplomën dhe që i paraprin
formatit të planit mësimor të paraqitur në RVB fq.51. Programi Bachelor në Shkencave
të Edukimit në Programin Arsim Parashkollor dhe Fillor”. Lidhur me këtë çështje, GVJ
sugjeron që të rishikohet/riformulohet më mirë nga ana gjuhësore/kuptimore
emertimi aktual i diplomë.
2) Objektivat për formimin e studentëve në këtë program, janë përshkruar në mënyrë
të përgjithshme, në disa raste të formuluara jo korrekt nga ana gjuhësore dhe pa
cilësuar tipin/kategorinë e kompe tencave profesionale (të përgjithshme, specifike dhe të
transferueshme) që pritet të fitojnë studentët në përfundim të programit të studimit dhe
që profilizojnë qartazi programin në specialitetin e mësuesisë / edukatorit të arsimit
parashkollor dhe fillor.
3) IAL Jopublike i jep më shumë rëndësi përgatitjes teorike të studentëve se sa asaj
praktike. Referuar përmbajtjes së planit mësimor vërehet se raporti teori – praktikë
(referuar disiplinave lëndore dhe praktikës profesionale të përfshirë në plan) favorizon
teorinë (me afërsisht 95.1 %), kundrejt praktikës profesionale (me gati 4.9 %, që në
fund m beten për realizim vetëm 96 orë praktike në klasë/auditor). Ky qëndrim bie
ndesh me Udhëzimi Nr.30 i MASH-së, datë 29.07.2008 “Për organizi min e studimeve të
larta universitare për formi min uni versitar të mësuesve ”, fq. 29-30, “Plani mësimor i
programi t të studimit në mësuesi për arsimi n fillor”, parashikon për praktikën shkollore
425 orë në total.
4) Gjithashtu, në përmbajtjen e planit mësimor vërehet se Leksionet dhe Seminaret janë
veprimtaria dominuese për realizimin e të gjitha disiplinave të përfshira në program,
pa bërë dallimin se disa prej tyre mund të kenë nevojë edhe për veprimtari praktike /
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laboratorike / vrojtuese të specifikuara sipas fushës / tematikës. P.sh., edukimi
figuratv, shkencat e natyrës, metodologjitë/didaktikat e ndryshme, informatika, etj..
5) Referuar dokumenteve përkatëse të IAL-Private mësohet se nga 36 lëndë që përmban
programi i studimit në tre vi te (pa përfshirë praktikën profesionale dhe Punimin e temës së
diplomës), vetëm 6 prej tyre ose 16.7 % e lëndëve mbulohen me staf të kualifikuar
me gradën Dr. Pjesa tjetër, pra 30 lëndë ose 83.3 % e totalit, mbulohet nga një staf i
pakualifikuar mjaftueshëm ose që mund të jetë në proces kualifikimi .

o MUNDËSITË:
1) Personeli akademik i punësuar me kohë të plotë përbën 63.7% të personelit akademik të
angazhuar për realizimin e programit të studimeve të ciklit të pare BA në Arsimin
Parashkollor dhe Fillor. Ndërsa, 36.3 % e tyre janë PAK (me kohë të pjesshme). Ky raport
sugjeron nevojën për të rritur numrin e PAE për të takuar nivelin minimal të standardit
– më e pakta 70 % e stafit të jetë P AE.
2) Në bibliotekë vërehet se dominonjnë botimet në gjuhën turke krahasuar me shqipe n
dhe gjuhët e tjera, dhe fusha e edukimit dhe mësimdhënies numëron më pak tituj
librash se fushat e tjera të studimit. Megjithatë, IAL deklaron se ka një plan të detajuar
për shtimin e zërave të bibliotekës në mbështetje të programit të studimit.
3) Institucioni ka në shfrytëzim një godinë pesë katëshe, me hapësira të mjaftueshme,
por n dërkohë mungojnë: salla për praktikë lëndore/profesionale, salla e internetit dhe
laboratoret për lëndë të ndryshme, të cilat mundësojnë realizimin e programeve lëndore
në aspektin e aftësimit praktik dhe pro fesional të studentëve . Intervista me studentët e
degës nxori në pah se mungon laboratori i lëndës “Arti, M uzika dhe Loja”.

o PENGESAT që mund të kanosen:
1) Programi synon të plotësojë nevojat e një tregu pune të përcaktuar (brenda dhe jashtë
vendit) që kërkon individë të kualifikuar në fushën e arsimit parashkollor dhe fillor, për
të punuar si edukatorë/mësues/meaxhues arsimi. Mundësitë më të mëdha të punësimit
të studentëve që pritet të diplomohen në programin e studimit BA në arsimin Parashkollor
dhe Fillor janë kopshtet dhe shkollat e financuara nga Fondacioni Sema, Komuniteti
Mysliman në Shqipëri (p.sh., Kolegji Turk, kopshti Turgut Ozal, etj.). Në kushtet e
reformës së sistemit parauniversitar në Shqipëri që kthen arsimin fillor nga 5 vjet në 6
vjet shkollimi, mund të ngrihet shqetësimi se të diplomuarit e ardhshëm në këtë program
studimi, mund të ndeshin vështirësi në mundësitë e tyre për punësim në sektorin
publik.
2) Programi studimit BA në Arsimin Parashkollor dhe Fillor realizohet në 3 vite studimi/6
semestra. Një vit akademik ofron 60 ECTS, mirëpo në total, në planin mësimor
figurojnë 185 ECTS. Në RVB, sh pjegohet se kjo diferencë prej 5 ECTS buron nga fakti
se programi ka dy profile. Nga perspektiva e GVJ, ky shpjegim nuk është i
mjaftueshëm, pran daj sugjerohet që të argumentohet më mirë diferenca prej 5
kreditesh, si dhe të sqarohet se cfarë nënkupton profilizimi i programit dhe kur (në
cilin vit akademik) apo si është parashikuar kjo që të ndodh.
3) Ra porti mes orëve në aditor dhe orëve të parashikuara për punë të pavarur të studentit,
favorizon orët në auditor që mund të perceptohet si mbingarkesë mësimore në auditor
që rëndon mbi studentët.
4) Shpërndarja e lëndëve nëpër semestra/vite respekton parimet e ndërtimit të një plani
mësimor, ruhet hierarkia për lëndë të së njëjtës fushë dhe për lëndë të veçanta spikat
parimi linear i marrjes së dijeve. Megjithatë, ë shtë e këshillueshme që të rishilohen disa
lëndë të cilat të gjykuara nga emërtimi i tyre, duket se dublojnë në një masë të caktuar
njëra-tjetrën, si: Teoritë e personaliteti t
dhe Teoritë e zhvillimit të fëmijëve, ose
Mësimdhënia figurati ve dhe Arti (Arti, muzika dhe loja)

Grupi i Vlerësimit të Jashtëm
1. Dr.Valentina Haxhiymeri

2. Prof. Asoc.Dr. S otir Rrapo
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