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Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 22

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.0

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.3

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

Të dhëna mbi studentët

4.2

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 10

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.7

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.6

4.71

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Konstruksione Arkitektonike 3

Profesori/Asistenti:

Asst. Adelina Fejza

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

Pyetjet

10
4
0

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.8

4.96

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

eshte e qarte dhe mendoj se marim shume informata qe na nevojiten ne lidhje me lenden
eshte ne dipoicionin tone edhe jasht oreve te mesimit mund te konsulltohemi edhe
gjithqka ne rregull
nepermjet outlook-ut zyrtar dhe mundohet te na ndihmon ne zgjedhjen e problemeve

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Lënda:

Studio Urbanistike

Profesori/Asistenti:

Asst. Adelina Fejza

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
8
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.47

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
po
na ndihmon dhe na jep ide se si te punojm ne projektet te cilat i kemi

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Arkitektura e brendshme 2

Profesori/Asistenti:

Asst. Adriatik Mahmudi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.63

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
po
po
eshte gjithmon ne diposicion qe te konsulltohemi na jep ideja dhe korrigjime shum korrete
dhe te sakta ka shum njohuri qe na ndihmojn shum per konmbinimin e elementeve

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Konstruksione Arkitektonike 3

Profesori/Asistenti:

Prof. Isak Idrizi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.6

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.00

3.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Skam koment super

Te mesojm ate qe eshte ne plan program e jo diqka shtes qe te jemi te
angazhuar me teper dhe provimi te jet i pershtatur me ligjerata qe i ben
profesori dhe ushtrimet qe i bejm me asisstenten.

se gjithqka eshte konkrete me shembuj dhe maketa duke perdorur robotin

Sbesoj se ka dicka te papelqyeshme

Eshte i motivuar te ne sqaroj gjerat hollesisht

nuk me ka pelqyr se nuk duket shum serioze dhe nuk kemi material konkret
se ku te bazohemi per te mesuar

Deshira per pune, respektimi i orarit, etj

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Arkitektura e brendshme 2

Profesori/Asistenti:

Prof. Teuta J. Kajtazi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
4
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
na kontrollon detyrat ne diten qe kemi konsulltime na jep ideja dhe na korrigjon

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Historia e arkitektures, artit dhe urbanizmit 2

Profesori/Asistenti:

Prof. Teuta J. Kajtazi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?
Sbesoj qe ka dicka pa plq

po
Motivimi mbi te gjitha
menyra se si mbajme ligjerata dhe shpjegimi i qart
eshte shume e kuptushme dhe e qarte spjegon mir dhe eshte e gatshme per qfardo
qeshtje rreth lendes te na ndihmon
e ben oren tejet atrakive dhe mundemi qe te shprehemi lirshem ne ate qe ne mendojme

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Profesori/Asistenti:

Studio Urbanistike
Prof. Teuta J. Kajtazi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
8
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.94

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
po

nuk komunikojm me clasroom por me emilin privat gjithqka ne rregull te qarta dhe
konsulltime te rrregullta dhe te qarta qe te ndihmojn ne perfundimin e punimit qe eshte ne
proces

menyra se si eshte e perkushtuar ne punen qe e ben
Oratori ne ligjerata, e pregaditur ne maksimum, shembull per te gjithe. Respekte

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Arkitekturë dhe Dizajn
Semestri: 4

Projektimi Arkitektonik 4

Profesori/Asistenti:

Asst. Vebi Fazliu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
4

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.94

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Profesori eshte shum i motivuar eshte shum komunikiv bejm gjitshka si grup jemi gjithnje
te kuptushem dhe punen gjithnje e bejm bashkarisht.

Nuk besoj qe ska dicka te papelqyer

po
Motivimi qe na jep
menyra e spjegimit mirsjellja koha qe ndan per ne
eshte shume komunikati dhe i qarte
eshte profesor jashtezakonisht i kuptushem dhe shume motivues per lenden e tije.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 7

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.1

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.1

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.9

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

Të dhëna mbi studentët

3.9

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Fizikë
Asst. Arta Veliu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.16

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

zhvillone mire mesimin

asgje

menyra si zhvillohet mesimi

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Programim
Prof. Edmond Jajaga

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.98

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

i motivuar per pune

0

se si e ligjeron mesimin
Njohja me programimin

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matje dhe rilevim gjeodezik
Prof. Ismail Kabashi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.15

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

mundohet te jep maksimumin per studente

mosprezenca

se si zhvillone mesimin

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë Angleze për Inxhinierë
Prof. Mirvan Xhemaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.2

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.05

3.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

posedon njohuri ne lidhje me lenden

nuk e shpreh diturin para studenteve

zhvillon mire

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Teoria e Gjasave dhe Statistika
Prof. Shpëtim Rexhepi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.3

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.58

3.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

zhvillone mire mesimin

nuk ka respekt ndaj studentit

posedon njohuri ne lidhje me lenden

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Prof. Shpëtim Rexhepi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
7
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.9

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.6

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.74

2.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

se si e zhvillon mesimin

sjellje katastrofale

posedon dituri

Asgje

Menyra si e zhvillon mesimin

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matje dhe rilevim gjeodezik
Asst. Veton Hamza

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.76

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

zhvillon mesimin mire

pa pervoj pune/perndryshe gjithcka ne rregull

respekt ndaj studenteve
meqenese eshte lende me rendesishme ne drejtimin gjeodezi , gjithcka qe shfaqet na
pelqen edhe eshte ne interesin tone.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Fizikë
Prof. Zlatko Nedelkovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

7
4
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.70

3.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

se si zhvillohet mesimi

pa pervoj pune

Menyra se si zhvillohet mesimi
i gatshem te ndihmoj

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe Gjeoinformatikë
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 2

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.9

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

Të dhëna mbi studentët

5.0

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Kompensime gjeodezike
Asst. Artan Rexhepi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hartografi Matematike
Prof. Bashkim Idrizi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Na duhen edhe shum profesor si profesor Bashkimi, esht pak nota 5 per ta vlersuar per
punen dhe mundin qe ben per studentet e gjeodezis

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Kompensime gjeodezike
Prof. Ismail Kabashi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.77

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë Angleze për Gjeodetë
Prof. Mirvan Xhemaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjeodezi Satelitore
Prof. Përparim Ameti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.27

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Teoria e Gjasave dhe Statistika
Prof. Shpëtim Rexhepi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
I perkushtuar plotsisht per lenden qe ligjeron

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Gjeodezi dhe
Gjeoinformatikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Kadastër 2
Asst. Veton Hamza

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 1

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.9

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.9

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.6

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

Të dhëna mbi studentët

4.4

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Profesori/Asistenti:

Gjuhe Angleze II
Ass. Arta Bekteshi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Sqarim shume i qarte

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Profesori/Asistenti:

Gjeodezia
Asst. Artan Rexhepi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Interesim i larte per sqarimin e detyrave per studentet dhe eshte i disponueshem per
konsultime

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Profesori/Asistenti:

Gjeodezia
Prof. Bashkim Idrizi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.91

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Sqarim shume i qarte dhe i kuptueshem

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Rezistenca e materialeve

Profesori/Asistenti:

Asst. Besar Abdiu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Ushtrimet qe i ben me ne eshte shume i sakt dhe i qarte ne sqarimin e detyrave

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Materiale Ndërtimore

Profesori/Asistenti:

Asst. Besar Abdiu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.91

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Ushtrimet qe behen jane te qarta dhe praktike

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Rezistenca e materialeve

Profesori/Asistenti:

Prof. Isak Idrizi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Ka perqendrim te larte qe ne ta kuptojme lenden, eshte i disponueshem per konsultime
dhe ore shtes gjithmon

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Prof. Shpëtim Rexhepi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Eshte mikprites per konsultime dhe korrekt ne ligjerata

Per profesorin nuk kam dicka qe nuk me ka pelqyer por materiali qe na
ligjerohet eshte per gjeodete e jo per ndertimtare!!

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Profesori/Asistenti:

Mekanika e fluideve
Prof. Zekirija Idrizi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.09

3.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Lënda:

Drejtimi: Ndërtimtari
Semestri: 2

Materiale Ndërtimore

Profesori/Asistenti:

Prof. Zekirija Idrizi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

2.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.45

2.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?
Sqarim jo i barabarte

Fakulteti i Shkencave të Informatikës

Informatikë -Mësimdhënie -4

4.4

Informatikë - 2

4.4

Informatikë -Mësimdhënie -2

4.1

4.0

4.0

4.1

4.1

4.2

4.2

Nota mesatare e përgjithshme

4.3

4.3

4.4

4.4

4.5

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 22

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.2

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.6

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

Të dhëna mbi studentët

4.4

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Prof. Agim Rushiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
19
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.57

3.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegimi I detyrave

Te jap nota te letsoj pak provimet per nje 6-qe sosht puna 30 vet ne provim
vetem 3 veta mi kalu

Shpjegimi me shembull visual

Sjellja

Punetor

Shpjegimi i shume lendeve ne koh te shkurt

Korrektsia rrespekti dhe menyra e mbajtes se ligjerates

Menyra e sqarimit te materialit dhe mos mbajtja e disa prej oreve.

Korrektesia dhe sjellja e mire me studentet.

Menyra e spjegimit

Korektesia dhe sjellja e mire me studentet

Dhenia e notave

Komunikimi me studentet

Asgje

Jep ne ligjerata tjeter qka a ne provim krejt ndryshe ,e veshtirson shum

asgje

gjithqka
Asnjegje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Logjikë Digjitale
Prof.Agni Dika

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
21
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.20

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Vjen ne kohe

Te jet me i hapur me studentet

Shpjegimi

Nuk me ka pelqyer sepse provimi i dhene ka qen ne detyra te ngjajshme
kurse pritet ne menyra te ndryshme te jepet pergjigja e detyres , nuk mendoj
se diqka qe kerkohet njejt te behet ne menyra te ndryshme , dhe ka dhene
shembull se kemi kopjuar gjate provimit , dhe nese tha se kopjuat ne provim
kur pytjet kane qene te njejta .

Me ka pelqy ne sqarime te tregon ne kolkfiume te ndihmon ama notat shum i vshtir

Nuk kam koment

Korrektesia dhe sqarimi i materialit.

Ndryshim te profesorit.

gjithqka

Me tolerant me studentet i sugjeroj

Eshte tepr i mire ne spjegimm dhe punen qe bën

Besoj se do te ishte me mire qe te perdorim me shume Classroom per
shperndarjen e materialit dhe te merrnim me shume detyra qe te ushtrojme
me teper.

Eshte korrekt ne orar , ne sjellje dhe tjera gjera .

Asgje konkrete

Eshte korrekt dhe ka njohuri te pergjitshme mbi lenden qe e ligjeron

asgje

Eshte korektmenyra e spjegimjt,sjella e mir me studentet.
Besimi qe ka per ne se mund te jemi te suksesshem dhe stimulimi per te punuar shume.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë Angleze
Asst. Arta Bekteshi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
21
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.96

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Profesoresh e mir,e qart dhe e kuptushme
Menyra e shpjegimit te mesimit esht shum i mire dhe i leht dhe gjerat qe i shpjegon jane
shum te qarta .

Nuk kam koment

Korrekte ne cdo gje.

Nuk kam dicka negative.

Ka motiv per pune dhe shum pozitive

asgje

Gjithqka eshte nje profesoresh teper korrekte dhe me zhgenjeu fakti qe ende ka titullin
assistente sepse meriton te jet me titull profesoresh me plot kuptim te fjales dhe shpresoj
qe se do te jemi me te deri ne fund te eksperiences ton ne univerzitet

Asgje

gjithqka
Eshte korekte,shpjegin mir eshte e kuptueshme ka material te mjaftueshem si dhe sjellja
e mir me studentet

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Programim i Orientuar në Objekte
Prof. Bekim Fetaji

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.9

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.76

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegimi

Ska pasur aagje per te mesë pelqyer

Ska koment vetem te vazhdoj si gjdoher

Nuk kam koment

Sjellja dhe motivi qe ka per punen

Munges te shembujve gjat ligjerimit

Shpjegimi i qarte i bazave te informatikes

Duhet shpjegim me te qart

Punetor dhe ndihmon studentet

Do propozoj tolerim ne teste pak

Po shum asht profesor i mir vlerson mir

Besoj se do te ishte me mire te punonim me shume me shembuj qe ta
kuptojme me mire materialin.

Mënyra se si shpjegon

Asgje ,krejt n rregull asht

Korrektesia dhe sjellja shume e mire.
Korektesia dhe sjellja e mire me studentet

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Asst. Egzona Iseni

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.55

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegimi I ushtrimeve qartsia e detyrave

Nuk ka dicka specifike qe nuk me ka pelqyer.

Soshte asistene e keqe,spjegon mir

Duhet te komonikoj me profesorin sasht pun thot mund te hyni ne kolkfium e
2 , pastaj slenn te hy t hup koh 4 dit

Punetore

Duhet motivuar per pune

Menyra e sqarimit, permbledhjes se materialit dhe sjellja e saj ne pergjithesi.

asgje

Menyra e spjegimit dhe komunikimi me ne
Menyra e shpjegimit , materialit si dhe sjellja me studentet
Jo
Gjithqka
gjithqka

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Elementet elektronike kompjuterike
Asst. Lirim Ameti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.79

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Shume i qarte ne sqarim dhe korrekt.

Nuk kam koment

Pozitiviteti dhe ka motivim per pune

Nuk kam dicka negative.

gjithqka

Asgje konktrete

Eshte korrekt me studentet

asgje

Esht i kuptueshem gjat spjegimit ka material te mjaftueshem si dhe sjellja me studentet

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Programim i Orientuar në Objekte
Asst. Majlinda Axhiu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
22
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.9

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.82

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Ska koment spjegon mir e qarte ashte

Vetem te vazhdoje ashtu

Sjellja menyra e shpjegimit si dhe sjellja me studentet.

Nuk kam dicka konkrete.

Pozitiviteti

Ndarja e studenteve ne grupacione

Motivuese dhe punetore

asgje

Motivi saj , rrespekti maksimal ndaj nesh ,puna dhe perkushtimi per te patur sukses sa
me te mire per ne!

Asgje

Mënyra se si shpjegon
Menyra e komunikimit me ne dhe menyra e spjegimit ne menyre te perkryer
Gjithqka eshte nje nder assistentet me te mira qe ka ky fakultet dhe e meriton postin e
profesoreshes bile edhe pak do ishte profesoresh duhet te jet pro dekane
Gjithqka
gjithqka
Gjithcka ne regull skam ndonje verejte , shkelqyeshem
Eshte nder personave qe punon me se shumti dhe mundohet ta interpretoj sa me mir
mesimin tek studentet .E faleminderoj per qdo gje .
Cdo gje, duke filluar nga menyra e sqarimit, sjellja dhe mbajtja korrekte e oreve.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Elementet elektronike kompjuterike
Prof. Stojan Kitanov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

22
19
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.2

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.4

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.19

3.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Vjen ne kohe

Te spjegoj per studentet e jo per vete

Sdi

Nuk kuptohet gjat spjegimit

Korrektesia ne mbajtjen e oreve.

Nuk i shpjegon gjerat mire dhe i kalon shum shpejt mesimet

Fol fol asgje sqaron vet fol vet sqaron

Nuk e koptojmm spjegimin

Esht korekt ne orar.

Me i hapur me studentet

Asnjegje

Eshte i pakuptueshem ne sqarimin e materialit.

Adhje skuptohet

E gjith puna qe e ben eshte 0 dhe aspak e pershtatshme me studentet

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë - Mësimdhënie
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 8

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.3

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

Të dhëna mbi studentët

4.4

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Strukturat Algjebrike
Prof. Agim Rushiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
8
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

2.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

2.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

2.1

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.29

2.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Nuk mundem ta vlersoj një person që skam mbajtur asnjë ligjeratë/ushtrim

Si propozim për të rritur cilësinë e mësimdhënies do të kisha dashur që të
vinte në ligjerata ose të na jep material për të studijuar lëndën ose më mir ta
lëshonte postin (nëse është person - "profesor" që punon për të mirën e
popullit të tij).

Asgje

Nuk osht prezent ne ligjerata gjith semestrin nuk e kemi pa kur tvjen koha e
notimit na noton si ka qef
E njoh prej semestrave te kaluar sepse per lenden ne fjale as qe ka qene
ndonjehere ne ligjerata qe d.m.th: s'e kemi pare kete semester.
Edhe gjate semestrave te kaluar puna e tij ska qene ne nivel as te
mjaftueshem, gjithmone tema jashte mesimit per jeten e tij si i ri,
mendjemadh dhe arrogant me studentet. Asnjehere i gatshem per
konsultime, menyra e te komunikimit me student teper arrogante dhe
poshtersuese dhe notimi asnjehere te kete rendesi nga rezultatet e testeve
apo kolokviumeve dhe nuk diheshte kriteri i tij per notat. I ben lendet e
obligueshme pa pasur lidhje me njeratjetren etj.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Rrjetat Kompjuterike
Prof. Andrej Cvetkovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
8
2

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.17

3.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Qe na shpjegon me shembuj dhe i kemi te qarta

Qe ngecim vazhdimisht me nje mesim shum ore

Profesori eshte gjithmon i rregullt dhe shpjegimi eshte shum i qarte

Perdorimi i gjerave tjera pos classroom-it dhe mbetja e gjate ne nje njesi
mesimore(p.sh: 3jave per ruter)

Mundi i tij dhe sjellja e materialeve te ndryshme pune per shembuj me konkret.

/

/

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Inxhinieria Softuerike
Prof. Bekim Fetaji

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
8
3

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.9

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.88

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegimi qe e ben ne ore

Te na ndimojn ne praktik

sjellja e mirë, puna që bën është në interesin tonë për të ardhmen tonë

Asgje

Profesori eshte gjithmon i rregullt dhe menyra e shpjegimit eshte shum e qarte

/

Mundohet nmkasimum te na ndihmon gjat gjith kohes
gjithcka ne rregull
E jep maksimumin dhe mundohet tejet mase edhe perkunder angaxhimeve tejet te
medha ne lidhje me punet e universitetit. Gjithmone i rregullt dhe i perpikte.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Etika afariste
Prof. Bistra Netkova

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
8
2

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.24

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Qe ben nje pun te mir dhe i motivon studenten qe te arrijne me te miren

Skam koment

Oshte Profesoresh qe na ndihmon sit vedisohemi ne gjdo aspekt

sjelljaa..

Menyra se si spjegon ne ore

Nuk ka mangesi ne lenden e saj

/

/

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Bazat e të Dhënave
Prof. Edmond Jajaga

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
7
4

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.89

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegimin qe e ben ne ore

Te mbajm me shum ore praktike

Mire sjellja e tij , spjegimi i mirekuptuar i tij

ska asgje qe nuk me ka pelqyer

metoda se si spjegon,i sinqert ne notim

Asgje cdo gje eshte ne rregull

Menyra e shpjegimit shum e qarte dhe rregullsia e tij dhe menyra se sa qarte shpjegon
profesori ne e dojm landen me shum

Asgje

Me ka pëlqyer ligjarata dhe puna që e bën si një inspirim për të ndjekur hapat e
profeosrit .

/

eshte kan i rregullt ne mesime dhe jam shum e kenaqur
Angazhimin qe jep per ne

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Strukturat Algjebrike
Asst. Egzona Iseni

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.2

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.25

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Skam koment

Te na ndihmon me shum be detyra praktike

Profesoresha eshte gjithmon e rregullt dhe sqaron ne menyr sa me te qarte

Le te dal nga konntroli prej agim rushitit

Osht e rregullt ne ligjerata mundohet tna motivon per mesim

/qe vonesat e studentit nuk i toleron

/eshte korrekt me oararin ,dhe shpjegon majafturshem per ta kuptuar dhe mesur lenden

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Rrjetat Kompjuterike
Asst. Lirim Ameti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
8
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.92

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

spjegon 3 4 her deri sa ta kupton studenti

Skam koment

Professor qe meriton te vazhdon me na ligjeru

Nuk kam koment

Profesori na ligjeron ne menyr me te thjesht dhe te qarte dhe gjithmon eshte i rregullt

/

Oratoria e profesorit dhe e kuptojm qart dhe thjesht
Në punën e mësimdhënësit më ka pëlqyer oratorija e tij në shpjegimin e ligjeratave dhe
ushtrimeve, nuk heziton që ti ripërsërit ligjerimet/ushtrimet.
Menyra e te shprehurit dhe spjegimit e ben gjithcka me te qarte dhe me te lehte per tu
kuptuar.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Inxhinieria Softuerike
Asst. Majlinda Axhiu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
8
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.95

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Qe osht ndispozicion tan kohen per ne mendon gjithmon per te miren ton

Skam koment

Profesoresha eshte gjithmon e rregullt dhe te gjitha paqartesit tona na i sqaron ne menyr
me te thjesht

Asgje gjithcka osht ne rregull

metoda e ushtrimeve dhe ligjeratave është shum e qartë

/

gjdoher e rregullt
Eshte shum profesoresh e mirë
E angazhuar shume, e motivuar dhe e palodhshme per pune, gjithmone afer studentit kur
te kete nevoje, menyra e spjegimit shume e thjeshte dhe e carte, jep maksimumin per te
miren tone dhe keshilla te arta. Definitivisht me e mira <3

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Etika afariste
Prof. Olga Popovska

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

8
7
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.84

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Profesoresha ka qene gjithmon e rregullt dhe ka ligjeru shum qarte

Skam koment

Ora osht shum dinamike mund te pyesim ne ligjerata jemi te hapur student-profesor
raportet jan shum te mira

Qe nuk beson ne Zot

Jam i knaqur prej profesoreshes

/

/

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Drejtimi: Informatikë - Mësimdhënie
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 3

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.1

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.1

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.2

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.4

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.9

Të dhëna mbi studentët

3.9

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Matematika 2
Prof. Agim Rushiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.28

3.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sjellja

shum gjera.

e kupton Lenden e Matematikes per vete

Mënyra se si shpjegon , dhënia e rezultateve në menyrë jo të mirë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Logjikë Digjitale
Prof. Aleksandar Dimovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.77

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Gjitha

No comment

Eshte cdo here gati te komunikoj me studentet.

Asgjë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Gjuhë Angleze
Asst. Arta Bekteshi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.26

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

no comment

no comment

Gjithçka

Asgjë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Programim i Orientuar në Objekte
Prof. Bekim Fetaji

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.80

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Ështe njëri prej profesorve më të mirë , nuk kam koment

Nuk kam verejtje.

Eshte mir i pregaditur per ligjerata, profesionist i shkelqyer ne punen e tij, Personalisht
me ka pelqyer menyra si komunikon me studentet, sjellja e tij, matja e fjaleve qe ai thote,
eshte thjeshte nje modul per te gjithe stafin e UNT-s.
Gjithcka

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Matematika 2
Asst. Egzona Iseni

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.28

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Eshte mir e pregaditur, mendoj se eshte nje asistente shum e mire.

Nuk kam verejtje

Jep shembuj konkret dhe të kuptueshëm

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Programim i Orientuar në Objekte
Asst. Fisnik Doko

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
1
2

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

1.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

1.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

1.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

1.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

1.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

1.64

1.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

skam pelqime ne punen e tij

Pik se pari duhet te mbaj ligjerata me studentet rregullisht dhe jo kur te jete i
lir ai, nuk e mbaj mend kur kam hy ne ligjerata tek ai sepse eshte
jashtzakonisht fare i interesuar per kete Fakultet

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Elementet elektronike kompjuterike
Asst. Lirim Ameti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.51

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Eshte i interesuar per studentet

duhet te permisohet edhe pak nga ana e ligjeratave, ne pergjthsi eshte mire

Sjellja dhe shpjegimi i mësimit

Asgjë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Logjikë Digjitale
Asst. Majlinda Axhiu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.97

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Gjithçka

no comment

Asistentja me profesionale dhe me e pregaditur ne kete Institucion, jashtzakonisht
meriton epitetin e prof.dr, dhe jane gjithmon kenaqesi ligjeratat me te

Asgjë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave të Informatikës
Lënda:

Drejtimi: Informatikë-Mesimdhënie Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Elementet elektronike kompjuterike
Prof. Stojan Kitanov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

2.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

1.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

1.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.3

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.27

1.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Asgjë

shum gjera

no comment

Gjithçka

Fakulteti i Shkencave Sociale

Studime Ballkanike dhe Euroaziatike

4.8

Studime Europiane - 4

4.4

Sport dhe Shkenca Sportive

4.3

Studime Europiane - 2

4.2

Administratë publike dhe menaxhimi i resurseve…

4.1

Politikë dhe Punë Sociale - 2

4.1

Politikë dhe Punë Sociale - 4

4.0

Media dhe komunikim nderkulturor

3.9
0.0

1.0

2.0

Nota mesatare e përgjithshme

3.0

4.0

5.0

6.0

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim ndërkulturor
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 5

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.8

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.8

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.9

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

3.7

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.1

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.6

Të dhëna mbi studentët

3.7

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Mediat dhe shoqëria
Prof. Agron Kurtishi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.20

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Vemendja eshte ne kulm, nuk na behet e painteresuar lenda.

Te gjitha me kan pelqy

Menyra e ligjerimit dhe aftesia , si dhe metodat per pune

Skam koment.

Esht profesor i papar prefekt

Nuk jep pushim

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje në komunikimin ndërkulturor
Prof. Agron Kurtishi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.18

4.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Ligjerimi behet shum ne forme te mire, vemendja mbahet gjalle, komunikimi me
studentet.

no koment

Gjithcka e perkryer

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Teknologjitë e Internetit
Prof. Andrej Cvetkovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.6

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.35

2.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Shum mir ligjeron dhe shum qarte. Mpelqen edhe stili i ushtrimeve sepse ta meson ate
pjes qe te duhet.

te mundohet te ligjeron ne gjuhen shqipe sepse nuk kuptohet leht
Te jete me i qarte ne ligjerata.
Pervete po flas, nuk i kam punet mire me gjuhen maqedone, dhe pak me
pengon qe ligjerimi behet ne gjuhen maqedone, por nuk eshte qe me
pengon shum, po do ishte me mire ne gjuhen shqipe.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje në komunikimin ndërkulturor
Asst. Arta Dalipi-Xhelili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.69

3.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

e kuptueshme dhe e qarte ne ate qe thote

R

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Mediat dhe shoqëria
Asst. Arta Dalipi-Xhelili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.65

3.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Jep maksimumin
e kuptueshme dhe e qart ne ate qe thote

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e komunikimit masiv
Asst. Arta Dalipi-Xhelili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.6

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.02

3.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Modeste e qet
no koment
Menyra e ligjerimit eshte mbi nivel, aq mir dmth. Pjesa e ushtrimeve eshte e
papershkrueshme, shum ne forme te mire. No koment, gjithqka ne rregull.
E kuptueshme

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Metodat e hulumtimit të opinionit publik
Prof. Avni Avdiu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
5
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.82

3.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Ligjerimi i qet i kuptushem

Te punoj me slide

Ligjerimi i mesimeve behet ashtu sic nevojitet, ne ate forme qe studenti te kupton shum
qarte mesimin qe u ligjerua. Eshte komunikativ dhe respekton mendimin e studentit.
Mund te themi qe kemi raportit si shok me profesorin, dhe jo si student/profesor, aq shum Te kemi disa mjete qe te mundemi edhe praktik te bejm sepse pjesa e
teorise eshte e gjitha ne rregull.
qe eshte i sjellshem.
Eshte i sjellshem dhe j kuptueshem, vlerson mendimin

Te dij se deri ne çfare pike duhet te ngrakohet studenti, me literaturen qe
shfrytezon
ju lutem perdorni projektor

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Media dhe komunikim
ndërkulturor
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë angleze
Asst. Rilind Mahmudi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

5
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.27

4.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Tolerant

no koment

Ta mbjelle ne mendje ate qe nuk e ke ditur, aq shume qe din te ta shpejgoje nje gje qe
nuk e ke ditur.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administratë publike dhe menaxhimi i resurseve humane
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 23

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.0

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.3

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

Të dhëna mbi studentët

4.0

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administratë publike dhe
menaxhimi i resurseve humane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Aftësitë e informacionit
Asst. Admirim Aliti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
20
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.13

4.1

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

spjegon qartë

është i vonshëm .

Profesor me plot kuptimin e fjalës

Distancë ndermjet studentve e mban të largët si dhe vlersimi i studentve
edhe pak si i pa qartë

Eshte i qart spjegon mir korrekt etj

...

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administratë publike dhe
menaxhimi i resurseve humane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Grupet dhe ekipet
Prof. Argëtim Saliu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.44

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Menyra e ligjerimit me pelqen me se shumti, aftesit e tij, dhe dituaria e madhe e tij per
lenden qe e ligjeron.

ndonjëher e tepron me shakat etij

eshte motivues dhe i pregaditur

I përkryher në pune dhe një model për tu mar shembull nga studentet !

Eshte i rregull dhe spjegon qart

Gjithqka ka shkuar mir gjat gjith semestrit

Esht i qart gjat ligjeratave ka sjellje te mir ndihmon studentet jep motiv per pun esht i
regullt

Gjat punimeve seminarike ose eseve te pregaditura nga ne studentet nuk
me duket mua personalisht se eshte aq i vemendshem dhe se ndonjeher
nuk ben vlersimin e duhur te studenteve.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administratë publike dhe
menaxhimi i resurseve humane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Parimet themelore dhe konceptet e kontabilitetit
Prof. Bukurie Imeri-Jusufi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.9

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.83

3.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Po eshte lenda pak e rend por e spjegon mire

Tregon matrial të teprueshem duke mar parasysh drejtimin dhe asgjë nuk
kuptohet

Eshte e qarte dhe jep maksimumin gjate ligjeratave dhe ushtrimeve

ndonjëher për vonesen është agesive

është e pregaditur dhe e gatshme gjithmon për studentët

Kisha propozu qe te jet me korekte me studentet dhe te jet me e me shum
rrespekte pa ofendime ndaj studenteve
Gjithqka eshte ne rregull

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administratë publike dhe
menaxhimi i resurseve humane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Menaxhimi i resurseve njerëzore në sektorin publik
Prof. Diturie Ismaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
21
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.71

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Te jep motiv per mesim sjellja e saj dhe mundi i saj qe jep per studentet

Te gjith menyrat e punese se saj me ka pelqyer

Po shume

Nuk me pelqen ndonjeher te vlersimi sepse ka pasus keqkuptime

Po

Nuk kam ndonjë mospëlqim, gjithçka është shumë në rregull.

Me se shumtti qe me ben pershtypje tek mesimdhenesja eshte menyra se si ajo ligjeron,
na e ben te qarte te gjithe ligjeraten dhe mbi gjitha me pelqen edhe sjellja e saj me neve
si kolege apo student.
mendoj që është e qartë dhe është motivuese për të mësuar
Ligjerimi dhe sjellja ndaj studenteve

Asgje gjithqka te kjo lend eshts ne rregull

Gjithçka që ka të bëjë me lëndën dhe profesoreshën e nderuara. Diturije Ismaili, më
pëlqen.

Asgje

Cdo here eshte ne kohe dhe e sakt me ligjeratat kjo me pelqen

As Gjë gjithqka është në regul .

E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor
materiale të ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore kjo me ka pelqyer me
shum

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administratë publike dhe
menaxhimi i resurseve humane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Financat Publike
Prof. Neritan Turkesh

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.1

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.59

3.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

motivues,

Te spjegon materialin me qart

Jo shume

Nuk ka ligjeruar as 30% te materialit

Jo

mendoj që duhet të jet më i pregaditur dhe më aktiv me studentët ,dhe nuk
ka ligjeruar shumicen e ligjeratave .
As gjë gjithqka është ne rregull

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Administratë publike dhe
menaxhimi i resurseve humane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë angleze
Asst. Rilind Mahmudi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.77

3.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

eshte i rregullt

Gjithqka është ne rregull
eshte monoton dhe nuk eshte atraktiv
....

....

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 50

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.1

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.1

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.0

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.4

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

Të dhëna mbi studentët

4.0

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

E drejta Sociale
Prof. Aleksandar Petkovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
48
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.1

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.32

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Skam koment

Të përdoren vetëm fjal korekte

Skam koment

Skam mendim

Sjellja ndaj studenteve dhe me vjen shum mir qe din te flas ne gjuhen shqipe

Skam mendim

Shum mir shpjegon

Skam koment

Rregullshmeria dhe gatshmeria per komunikim me student

Skam koment

Profesori eshte cdoher i pergaditur per ligjeraten qe na e ligjeron

Nuk propozoj asgjë

Po edhe tepeeer

Nuk me pelqen se perdor ndonjeher fjal banale

Po

Nuk me pelqen se perdor fjal banale ne ore te mesimit nuk esht korrekt ne
punen qe e ben

Perdorimi i dy gjuheve sidomos ne gjuhen shqipe perfekte dhe e kuptueshme dhe me
motivim per mesim....

Nuk me pelqen qe gjat ligjeratave kur mer shembuj her pas here perdor fjal
te fyeshme

Nuk me pelqejn stilat

Nuk me pelqen asistenti dhe menyra e trajtimit te saj

Ne kete lende me ka pelqyer profesori edhe pse ligjeratat na i mban ne gjuhen shqipe

Me pelqen gjithqka

Motivon per Mesim

Mbajtja e rendit te studenteve

Motivimi i studenteve

Jo mir esht

Mka pelqy qe spjegon mir

Jo gjith mir

Menyra sesi ligjeron

Gjithqka na pelqen ska me att loqk o

Mebpelqen oret e rregullta te tyre

Gjithcka ne rregull

Me pelqen sepse vjen gjithmoj ne koh dhe i shpjegon ligjeratat shum qart

Duhet studentet te ndegjojne gjat ligjeratave

Me pelqen qe spjegon ne gjuhen shqipe shum mir

Azgje

Me ka pelqyer gjithcka

Azgje

Komunikimi me studentet
Komunikimi me student
Gjithcka ne rregull
Gjithcka në regull
Gjithçka
Esht i qart me te gjith
Esht i kuptueshem dhe i sjellshem
Asgje
?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Zhvillimi Social
Prof. Avni Avdiu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
50
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.1

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.1

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.29

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Vetem se esht I rregullt ne ore

Te jete me i qarte

Tolerant

Te jete me i qarte

Ta mbane oren e plote

Skam mendim

Spjegimi

Skam mendim

Skam koment

Skam koment

Sjelljaa dhe nuk mendim tjeter

Skam koment

Sjellja me studentet

Skam koment

Sjellja me studentet

Shum i qet

Sjellja e mire me studentet

Se eshte shum qart

Sjellja dhe sinqeriteti me studentet

Profesori ne fjale nuk perdor shume shembuj per ta sqaruar ligjeraten me
qartesisht.

Sjellja

Nuk mka pelqy qe osht shum i but

Regullshmerija dhe sjellja

Nuk ka rregull ne klase, nuk shpjegon si duhet nuk i kontrrollon dot studentet

Profesori vie ne koh dhe cdoher eshte i pergaditur per ligjeraten qe do na e ligjeron

Mbajtja e disiplines

Po shum mir

Ligjerata te pa kuptuara

Oratoria

kisha propozuar te ishte pak me i rept ne ligjerata

Menyra se si spjegon mir

Gjithqka ne rregull

Menyra se si i spjegon mesimet

Gjithqka na ka pelqyer

Menyra e te ligjeruarit

Gjithcka në rregull.

Menyra e shpjegimit te lendes.

Gjithcka ne rregull

Me ka pelqyer si i tregon ligjeratat

Gjith mir esht

Materialet e caktuara per mesim

Ësht shum i urt

Materialet e caktuara per mesim

Azgjë

Krejt

Asgje

Korrektesia , sjellja
Jo shum gjera
I rregult
Gjithqka
Gjithcka me rregull
Eshte shum korekt dhe eshte i drejt spejgon mir
Eshte i rregullt, i kuptueshem, korekt dhe Motivues
Esht shum i regullt ne mesime
Ësht i rregullt
Esht i perkryer
Esht i perkryer
Dhënia e materialit me kohe

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Mbrojtja sociale
Prof. Daniel Pavlovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
42
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.1

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.12

4.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Vie cdoher ne koh dhe i pergaditur per lenden

Te mos mbaje ligjerata ne gjuhen maqedone sepse shumica e studenteve
kemi problem me.gjuhen

Thjesht ptezence e prof.

Sum pelqen qe nuk spjegon shqip

Spjegon mire

Spjegimiii ne gjuhen maqedone

Skam koment

Spjegimi në Gjuhën Maqedone

Sjellja me studentet

Skam mendim

Sjellja dhe esht shum i respektuar

Skam Koment

Shum profesor i mir

Skam koment

Po po se kuptojme se esht ne gjuhe maqedone kemi veshtirsi ne kuptimin e ligjerateve

Seshte aspak tolerant

Përngjan si "Daniel Craig" a.k.a. James Bond

Probleme gjuhesore

Menyra e spjegimit

Nuk me ka pelqyr menyra se si aji nuk ligjeron ne gj.shqipe edhe testet e ti
nuk ja ne gj.shqipe edhe pse aj esht I vetedishem se shumica e studenteve
nuk e din gjuhen maqedone.kjo gje sme pelqen aspak

Mbajtja e oreve

Nuk me ka pelqyer sepse aji ligjeron ne gjuhen maqedone ne jeni ne
univerzitet shqiptar

I jep ligjeratat shum mir dhe ne kohe te duhur
Nuk ka asgje qe sme ka pelqyer
Gjithcka shum mire

Mua personalisht nuk me pelqen gjat provimit pse nuk na lejon te pergjigjemi
pyetjeve ne gjuhen Shqipe

Gjithçka profesori

Mësimin e spjegon ne gjuhë maqedone jo shqipe
Mendoj qe pas dygjuhsis qe esht ba , duhe te ket kontakt shqip me ne jo veq
ne maqedonisht sepse i kemi te drejtst e barabrta

Eshte shum komunikativ
Esht shum iqart ne mesim

Me pelqen gjithqka

Ësht i sjellshem

Kena problem me kuptimine gjuhes

E adhuroj si mesimdhenes

....

Bukurosh
Asgjeee

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Metodologjia dhe statistika në punë sociale
Prof. Diturie Ismaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
45
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.36

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sum pelqen

Sum pelqen

Skam mendim

Skam mendim

Skam koment

Skam mendim

Sjellja

Skam mendim

Profesoresha me e mir per kete semester
Kemi shum respekt ndaj profesoreshes
Skam koment
Profesoresha eshtt shum e mirr ska koment

Skam koment

Po

Skam koment

Mesimin e spjegon shum mir

Skam ide

Menyra se si ligjerin dhe vlerson edhe pergjigjet me te shkurta ne provime me arsyjen se
"sadoqoft që eshte e shkurter pergjigjja ti je munduar dhe ke treguar se din diqka rreth
saj."

Ska asgje per te mos e pelqyer

Menyra e ligjerimit dhe sjellja respekti

Jo mir esht na pelqen

Me ka pelqyer shum porf.Diturie ajo e shpjegon shum mir ligjeratat
Gjithqka në rregull!
Ligjeron shum mir

Gjithcka ne rregull

Gjithqka

Cdo gje esht mire

Gjithqka

Azgje

Gjithckaaa

Asgje

Gjithcka në rregull

Nuk esht e drejte aspak me ne, na poshterson, na ban rezil , nuk esjt e
drejte ne komunikim dallon nxenesit dhe grupet.

Gjithçka
Gjithcka
Gjithcka
gjithcka
Eshte shum interesante
Eshte njera nder profesoreshat me te mira ne ket universitet dhe cdoher eshte e
pergaditur per ligjerata dhe vie cdoher ne koh
Eshtë korekte
Esht e perkryer gjat mesimdhenies si dhe menyra se si esht sjellur me ne.thjesht
fantastike
E shpjegon shum mir lenden esht e qart dhe komunikojm shum mir me te
E adhuroj si mesimdhenese ne te gjitha aspektet
Azgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Mbrojtja sociale
Asst. Kaltrina Zekolli

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
40
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.32

4.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegon mire

Skam mendim

Spjegimi shum i kapshem dhe i kuptueshem

Skam mendim

Shum e bukur

Skam koment

Profesoresha KALTRINA❤

Sjelljaaa e sajjj

Po

Sjellja me studentet

Gjithqka

Sjellja jo e mire me student

Gjithcka plotsisht tkenaqur

PAA SJELLJEEEE

Gjithcka

Nuk me pelqen sjejlla me studentet

Gjithcka

Leshon shum bajate

Eshte shume e mir

Jo gjitjcka mir me proffesoreshen

Eshte shum e mir e mesim

Esht shum rigoroze shum mendjemadhe

Esht Cdo her e pregaditur per lenden

Esht e rept

Cdoher e pergaditur per lenden

Asgje

Bukuroshe

...

Asgjeeee
Asgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Zhvillimi Social
Asst. Kaltrina Zekolli

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
40
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.27

4.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Statusi dhe sjellja me studentet

Te sillet me mire

Skam koment

Te jet me e sjelljshmee

Sjelljaaa

Skam mendim

Sjellja me studentët

Skam koment

Shpjegon shum mir si dhe na ndihmon ne gjdo menyr qe esht e mundshme

Skam koment

shembujt te cilat i tregon ne ushtrime

Ska dicka qe sme pelqen

Profesoresha vie cdoher ne koh dhe e pergaditur per ushtrimet qe i ushtrojm per lenden
ne fjal

Sjellja me studentet

Po shum mir veq vazhdo profe

Sjellja dhe komunikimi me ne

Mka pelqy qe spjegon shum mir

Nuk mka pelqy se o shum e rept

Menyren se si ligjeron

nuk me pelqyer sjejlla me studentet,

Me pelqen shum si asistente ne te gjitha aspektet

Nuk kam mendim

I mban ushtrimet mire
Mos te nervozohet shpejt se tjerat krejt tmira i ka
mendoj qe ndonjehere nuk sillet ashtu si asistente por mundohet ta zere
vendin e profesorit ne kolukfiume dhe ne provime
Gjithqka ,profesoresha
Gjidhcka

Asgje

Eshte shum e qart

...

Esht e kuptueshme dhe shum e sjellshme
E sinqert
E shkëlqyer
E koordinon kohen ne menyre te mire, edhte korekte dhe e gatshme per ndihme
Din si ta menaxhoje oren
Asgje per arsye se nuk esht korekte as ne mesim as ne sjellje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

E drejta Sociale
Asst. Kaltrina Zekolli

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
38
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.27

4.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegon mire

Skam mendim

Skam koment

Skam mendim

Sjellja jo e mirë

Skam koment

shembujt te cilet na i tregon ne lidhje me.lenden

Sjelljaaa

Shembuj gjat ligjerates jep shum shembuj per ta kuptuar me mir ligjeraten

Sjellja, jorespekti,

RREgullshmeria dhe koordinimi

Sjellja me.studentet

Profesoresha

Nuk me pelqen si sillet ne oret e mesimit edhe ne provim e luan rolin e prof..

Po shpjegon shum mir

Nuk kam.mendim

Oratoria

Nuk ka asgje qe sme ka pelqyer

Ne rreegull gjithcka

Mos respektimi i studenteve

Me kan pelqyer ushtrimet i jep me buzqeshje

Esht e rept

Gjithqka

Azgjë

Gjithqka

Asgje

Gjithçka, Profesoresha

Asgje

Gjithcka
Esht motivuese na ben ushtrime te kjarta
Esht e gatshme gjdoher per studentet dhe e buzeqeshur
E sinqert
Cdoher eshte e pergaditur per ushtrimet qe i ushtrojm ne lenden ne fjal
Asgje nuk na pelqen dhe nuk do te na pelqej asnjeher

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Gjuhë angleze 2
Asst. Rilind Mahmudi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
45
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.38

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Te shprehurit

Të jet ora më e ngjallur

Spjegon mir

Skam mendim

Spjegimi i kuptueshem gjithcka në rregull me kuptueshmërin

Skam mendim

Skam koment

Skam koment

sjellja

Skam dicka qe nuk me pelqen

Shum mir shpjegon dhe shum i sjellshem

Nuk ka komunikim të mir me studentet

Shpjegimi dhe menyra se ligjeron

Nuk esht iqart ne mesim

Profesori vie cdoher ne orar te sakt dhe cdohet i pergaditur per lenden

Nuk do konsultime per provime kur I humbim

Profesionist i Shkëlqyer

Mir gjithcka

Porfesionistt i shkelqyer

Gjithckaaa me rregull

Pooo
Esht shum i urt
Motivimi

Azgjë

Menyra se si Komunikon dhe Ligjeron!

Azgje

Menyra e te ligjeruarit

Agresiv

I qarte

....

Gjithshka
Gjithqka asht ne regull
Gjithckaaa me rregull
Gjithçka
Eshte teper profesor i mir i drejt i qart
E shpjegon mësimin në regull
Cdo gje me pelqen
Asgjëë
Asgjë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Metodologjia dhe statistika në punë sociale
Asst. Urime Demiri-Shaipi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

50
43
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

2.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

2.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.65

2.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Te permirsoj komunikimin me student

Te mos jete e stresuar

Spjegon mire

Te gjitha menyrat e mesimdhenies

Skam mendim

sme pelqen menyra si i mban ushtrimet fare,vetem per projektin si duhet ta
bejm ka folur

Skam koment

Sme ka pelqyer menyra e spejgimit te ushtrimeve, sme pelqen aspak se si
kerkon nga ne esse te peshtymes ku eshte ne fakultetin e mjeksis ku nuk ka
te beje me fakultetin qe ne mesojme skam qfar te shtoj me shum

Sjellja me studenteve

Skam mendim

Shpjegimet e qarta

Sjellja

Sedi valla drejt me kallxu

Sika ushtrimet e qarta

per msim a ?hajt botrrra jeeeeem

Shum i perserit fjalt

Pak

Sem pelqen asgje

Nuk esht e qarttt

Profesoresha eshte e paqarte ne ate se qka e thot ne ushtrime. Perveq
diskutimeve rreth projekteve nuk ka asnje ushtrim tjeter. Gjithashtu ajo duhet
ta kete parasysh se jemi student te vitit te pare dhe te mos na i komplikoj
ushtrimet.

Me pelqen rrehulat e profesoreshesh she menyra e spjegimit te saj

Pak me teper atmosfer pune

I degjon me vemendje studentet

Nuk.me pelqen menyra e spejgimit te ushtrimeve

Azgje

nuk i mban ligjeratat ashtu si duhet

Asgje sme pelqen

Nuk ështe e kuptueshme në spjegim .

Asgje qe do te me kishe terhequr te vija ne ushtrime

Nuk e kuptojm aspak se flet per te njejten gje cdoher se si ta matim stresin
me an te peshtymes

Asgje

Gjithckaaa
Eshte nervoze dhe nuk na ligjeron per lenden ne fjal po mashum shkon tek
lendet e mjeksis na flet per biologji per hulumtimet rreth peshtymes gje qe
nuk ka te bej me lenden qe na e ligjeron profesoresha Diturije
Eshte e pakuptueshme ne kerkesat e saj
Esht e paqart
Duhet qe te jet me e sjellshme dhe e kujdeshshme ne pune, me e qarte dhe
te dij cfar kerkon
Asgje
Profesoresh pi se kum hi nfax nander mdel veq" hulumtimin" e sho dhe
asgje tjeter

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 28

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.9

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.9

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.0

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

Të dhëna mbi studentët

4.1

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Mbrojtja e fëmijëve
Prof. Aleksandar Petkovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
24
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.76

3.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Si se e flet gjuhen shqipe

Tek profesori aleksander nuk me pelqen sjellja e tij ne orë, perdor fjale
banale.dhe ben padrejtesi ne noten.

Më pëlqen se mundohet të flas në gjuhën shqipe të jetë sa më i kuptushëm për të gjithë
studentët.

Sjellja e tij me studentet
Dhe nuk e kontrollon fjalorin flet fjal banale

Esht nje prof i mir i respekton studentet i vlerson mir studentet
Esht i qart dhe ta vlerson menimin qe ke

Nuk më pëlqen ndonjëher kur lëshon disa batuta , fjalë fyese .

Afersia me studentet

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Menaxhim i resurseve humane
Prof. Argëtim Saliu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
24
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.55

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Po

Skam komente negative

Oratoria e tij e shkëlqyer dhe njohuria e tij e përgjithshme.

Ska diqka negative

Njohurit qe ka, menyra e sjelljes

Gjithcka është në rregull

Ka ligjeruar ne menyre shume te mire, duke ofruar keshtu pothuajse ne çdo ligjerate
shembuj dhe informata sa me te kapshme rreth lendes.
Eshte profesor shum i perkushtuar ne pune ku ligjerimet e tij kane qene shume te
kapshme dhe efektive per neve studenteve.

Ben dallime ndermjet studenteve
Ju ben bajat studenteve
Nuk ka respektin e mir

Afersia dhe dialogu qe krijon me studentet,

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Puna sociale me individ
Prof. Daniel Pavlovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
24
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.39

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Nuk edi.

Unë po të pyes ti ? Sipas pergjigjeve qê dhash cfar do kishe shkruar.

Mirekupton gjerat

Komentii im per profesorin Danjel eshte qe ben ndonjeher padrejtesi me
studentet nese me njerin ka problem tek te gjith e hap problemin, dhe keni
pasurr problem me provimin ne gjuh shqipe ne fund na dha mundesin.

Esht nje prof i mir respekton studentet i man ligjeratat e regullta

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Politika arsimore
Asst. Elisabeta Ollogu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
13
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.82

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Jep shembuj dhe informata shume te mira qe lehtesojne menyren per te kapur sa me
lehte thelbin e lendes.
Ushtrimet mund te them se kan qene shume efikase, ku profesoresha eshte ndalur ne
çdo ore edhe ne ligjerim per te na i qartesuar gjerat duke perdorur edhe forma praktike te
cilat na kane ndihmuar per te kuptuar lenden ne fjale

Skam komente negative

Gjdo her e gatshme per ti degjuar problemet tona

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Politika sociale krahasuese
Asst. Elisabeta Ollogu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
26
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.80

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegon shum mir dhe është teper e qarto

Skam komente negative

Po

Nuk ka asnjë cilësi negative , edhe njëherit përshendetje profesoresh nese
e lexon.

Perfekte

Nuk ka asgje negative

Ofron material adekuat, ku nepermjet shembujve dhe formave te ligjerimit e ben lenden
shum te kuptueshme, dhe te lehte per ta kaluar qoftë nepermjet kolokfiumeve apo
provimeve.
Eshte korrekte ne vleresim dhe ofron komunikim shume te mire me studentet duke ofruar
konsultime per çdo paqartesi ne lidhje me lenden.
Eshte nje nga profesoreshat qe e kryen punen me shume perkushtim dhe mund te them
se eshte kenaqesi te degjosh ligjeratat dhe informatat qe na i servon ajo, me perkushtim
maksimal.
Metoda e shpjegimit, sjellja, vlersimi
Gjithmone me motivim dhe seriozitet maksimal,mundohet qe ta percjell efektivitetin e
mesimit deri ne max. tek studentet
Gjithcka është okej , profesoresh të përshëndes .
Gjithcka
Eshte korekte me studentet
Man mesim te regullt

Gjithqka ne rregull

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Mbrojtja e fëmijëve
Asst. Gent Reçi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
15
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.1

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.1

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.1

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.1

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

2.9

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.1

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.22

3.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sjellja

Vetem 1 her ka ardhur ne ushtrime mo syt snaj kan pa

Mê pëlqen se asnjêher me sy se kam parë.

Ka 1 vitë qe se kam parë
Jo i regullt, aspak korrekt

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Puna sociale me individ
Asst. Luljeta Xhemaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
17
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.1

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.1

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.19

2.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Respekt për mundin

Make up

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Lënda:

Drejtimi: Politikë dhe Punë Sociale Profesori/Asistenti:
Semestri: 4

Politika arsimore
Prof. Sunaj Raimi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

28
25
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

2.6

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.2

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.45

3.1

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Thelbi i lendes

Sjellja ndaj nxënësve

Më pëlqen se mundohet

Sjellja ndaj nxenesit

I mban ligjeratat ne kohe

Sjellja agresive me studentët

Esht serioz dhe mundohet dej ne maxximum ta shpjegoj qart ligjeraten

Nuk më pëlqen se mundohet ti vendos disa rregulla strikte që asnjë profesor
nuk i ka ato mundohet të jetë si një diktator.

Asgjë

Me vazhdu njejt
Eshte nervoz
Nervozohet me studentet meniher
Ofendus

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca Sportive
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 23

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.3

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.3

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

Të dhëna mbi studentët

4.3

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca
Sportive
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e kineziologjisë
Asst. Agon Saiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

2.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.1

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.1

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.1

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

2.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.1

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.96

3.1

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Skam koment

Zdi mu sill,ka pun shum kuedi shka,livdohet,i kesh kolegt e vet se nuk e
zavendesojn,kishe un dikushi,ki njeri nuk asht per nfakulltet.

Shum i dobët

Vonohet pak per ushtrime..

Koha e regullt e mesimeve

Skam koment

Katastrof i dobet

Skam koment

I palodhur ne punë

Shum i dobet

Gjithcka
sasht per n’ket fakulltet .. shkurt e shqip
Eshtr shum prof i mor eshtr shum i sakt ne punen qe e ben ....

Pasi te kalojm provimin na pyet perseri pyetje te tjera per ta kalu provimin

asgje te hajrit nuk ka .. ka qef mu bo kishe un dikushi por ne fakt nuk eshte askushi ..

KATASTROF

Asgje

Ka qef mu mi livdu shume kuedi sasht per ket pun ai..

Asgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca
Sportive
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Anatomia funksionale
Prof. Azis Pollozhani

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
21
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.69

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Tolerimi

Skam koment

Spjegim i shkelqyeshem

Skam koment

Sdi qka t tham legjend asht azizi.

Ska koment

ma shkurt me kallxu .. asht boss .. i ka hije cdo sen

Ska gje qe sme ka pelqyer eshte shume i mire.
Krejt rregull asht

I perkryer
I mir asht
Gjithcka

kejt mir asht .. ska kunifar problemi

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca
Sportive
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Sporti tek fëmijët me nevoja të veçanta
Prof. Bejtulla Emini

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
22
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.6

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.61

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Si ne ligjerat si ne praktik eshte i shkelqyer ska fjale per ta pershkrujt kete njeri.

Skam koment

Shpejgon shum mirr si n praktik si n ligjerata □

Skam koment

Profesori eshtr shum i regullt dhe i sakt ne punen qe ben spjegon ligjerate me shebuj
vetem per ta kuptuar studentet dhe eshte shum i perpiket ne punen qe ben

Ska koment

Mpelqen se ashti zhilet asht i drejt

Krejt mkan pelqy.
I drejt car asht valla

I shkelqyeshem
I shkelqyer boss
I shkelqyer
Gjithcka
asht korrekt .. edhe asht car

Gjithcka.ne rregull

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca
Sportive
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e kineziologjisë
Prof. Blerim Saiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
22
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.78

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sjellja,tolerimi,kuptimi etj

un mu kon dekan e kisha kon profin Blerim .. bossi i fakulltetit

Profi eshte shum i sjellshem dhe cdo her i respektuar ndaj studeteve .punen e tij e ben
shum me kujdes dhe ligjeratat i ka te kuptuara shpjegon mir dhe rjedhshem per ta
kuptuar secili student .....

Skam koment

Njeri ma t’mir ska ktu nfakulltet

Skam koment

Njeri ma i kompletum hala skam pa nrruzulin toksor

Nuk um pelqen qe asht prof dishka ma nalt duhet dekan a rektor ma nalt. ... e
meriton pasha baben tem..

I shkelqyer si ne palester si ne ligjerata

Krejt mpelqejn, ska gje te pa pelqyer te profesori.

Gjithcka

Asgje

Eshte i drejt per drejt me studentet.
Eshte i dhene mas punes nuk le gje pa shpjeguar per te na ber me te leht korekt ne pun
Deshira per punë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca
Sportive
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Sociologjia e sportit
Prof. Sunaj Raimi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
23
2

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.1

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.34

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqarimi i kuptueshem

Xxxxxxxxxxxx

Sqarimi

Ska koment

Sqarimi

Sesht korrekt ne orarin e msimit

Sqarimi

Reni si komandant mu kan

Sme pelqen kurgjo hiq

Nrrregulla

Profesori ka qen shum.i sjellshem dhe ka respekt per studentet gjithmon ka qen i perpiket
ne pune .spjegon shum mire dhe spjegon me.ilustrime vetem per ta kuptuar studenten
dhe esht shun i salt ne punen qe ben ....
Ndonjeher nuk eshte i regullt ne orarin e mesimit.
Menyra e spjegimit,shembujt dhe atmosfera per punë.

kejt nrregull asht

Mënyra se si ka spjeguar ne mesim dhe ka qenë shum i qarte

Asgje gjithcka ne rregull

Ligjerata te qarta
Eshte shume i afert dhe komunikon me nxenesit.
Esht korrekt dhe i respektuar

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca
Sportive
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Sporti tek fëmijët me nevoja të veçanta
Asst. Yllka Cemena

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
12
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.46

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Skam koment

Skam koment

Profespresha eshtr shum e.mir dhe e sakt ne punen qe ben ...

Gjithcka

Asgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Sport dhe Shkenca
Sportive
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Sociologjia e sportit
Asst. Yllka Cemena

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

23
23
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.1

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.07

4.1

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Shum e mir

Skam koment.

Shpjegon shum mir □

Skam koment

Puna dhe spjegimi i ushtrimeve

Skam koment

Profesoresha eshte shum.e mir ..ben punen e sakt dhe te mir perdor ilustrime te
ndryshme per ta kuptuar studenti punen qe ben eshte shum e perpiket ne punen qe ben
....

Shkamos

No comment

No comment

No comment

Krejt mkan pelqy nuk ka gje te pa pelqyer.

Menyra e punës

Krejt ka pak

Kurxha
kejta ka pak
Korrekt me.studentet dhe e palodhshme

Gjithcka

Eshte e sjellshme dhe e motivuar per pune

Asgje ,gjithcka ne rregull

Eshte asistente e mir na ndihmon shum ne praktik.
Asgje!!!
Angazhim per pun dhe e kuptueshme
50 50

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Ballkanike dhe Euroaziatike
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 10

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.7

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

Të dhëna mbi studentët

4.8

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Ballkanike dhe
Euroaziatike
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Shkrimi akademik
Prof. Ajtene Qamili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.84

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Qartson gjithcka qarte dhe shume mire, merr shembuj te mire dhe te kuptueshme.

Asgje

Përvoja e mësimdhënësit e bënte që ora të ishte më e këndshme dhe më profitabile,
gjithashtu edhe kontakti me studentet gjatë logjërimit
Gjithcka

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Ballkanike dhe
Euroaziatike
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Historia e vlerave evropiane
Prof. Drenusha Kamberi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
2

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.88

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Menya e spjegimit te profes

I mungon pak aftesia e komunikimit, duhet dhe pak pune dhe do te jete e
shkelqyer si profesoresh

Me pelqen qe eshte e buzeqeshur kur shpjegon ligjerata dhee esht shum e kuptueshmee
kur shpjegon
Asgje
Më ka pëlqyer metoda e lighërimit qe ka qene ne menyre te komunikimit me studentet,
poashtu edhe liria per te shprehur qe kane pasur studentet gjate ketij komunikimi

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Ballkanike dhe
Euroaziatike
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Interaksionet kulturore në regjionin e Ballkanit
Prof. Enver Abdullai

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.72

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Menyra e ligjerimit
Me ka perqyer humori i tij qe e ben dhe dua qe te kem or me shum me kete profesor
lirgjerata me gjithate jan te kuptueshem plotesisht
Kontaktet e shkelqyra e tij me studentet dhe komunikimi i hapur rreth lenses, shpjegimi
ne detaje te pikave qe nuk i kuptojm
atmosfera e krijuar ne ligjerata nga profesori

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Ballkanike dhe
Euroaziatike
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Politika globale dhe teoritë e marrëdhënieve ndër.
Prof. Fati Iseni

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.86

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Shembujt qe i merr gjate ligjeratave, gjithashtu ajo qe na inkujaron per te kycur ne
diskutimet gjate ligjeratave rreth lendes.

Nuk ka gje qe sme ka pelqyer por pak te kete sens humorrii ne ligjerata

shembujt e shumtë te cilat ndihmojne shum ne kuptimin e ligjeratave

Asgje

Njohuti te shumta te mesimdhenesiy
Gjithshkaa qe ai ligjeronn edhe ligjeratat i kaa shum tu kuptueshem dhe ben qmos qe ne
ta kuptojm
Gjatë ligjërimit përdor shembull të ndryshëm për ta kuptuar më mirë mësimin

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Ballkanike dhe
Euroaziatike
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Politika globale dhe teoritë e marrëdhënieve ndërko
Asst. Lulieta Xhemaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
7
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.1

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.6

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.43

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 9

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.1

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.4

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.3

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.2

Të dhëna mbi studentët

4.3

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne maredhenie nderkombetare/ Вовед во меѓ
Prof. Drenusha Kamberi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

9
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.54

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Ligjerimi, shoqerimi, Respekti, Marveshja, etj.

Nuk me pelqen sepse nuk i pyt studentat ne konsultime te gjith kopjojn duhet
te pyten te gjith!Ben dallime ne studentat.

Korrektsia

Eshte shum dakorde dhe korekte . Ska ndonjë send qe e ban tpapelqyer

Korrekte
Eshte shum e kuptushme ne ligjerata
Është profesoresh që me të vërtet te gjith duhet te jenë si kjo?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Evropizimi i Evropes juglindore/ Европеизација на
Prof. Enver Abdullai

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

9
7
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.3

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.01

4.1

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Shpjegon shume mire dhe shume i sjellshem

Smund të ket ndojë gjë që nuk me ka pëlqyer

Mënyra e shpjegimit, se na bën të kuptojm gjdo që që ai ligjeron
Me pelqen se spjegon ne menyr ma te mir te mundshme!
Eshte I qartë
Eshte I qartë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Ekonomia e integrimeve evropiane/ Економија на е
Prof. Fadil Bajrami

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

9
7
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.98

4.1

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sjellja

Nuk me pelqen menyra se si i trajton dhe shtjellon ndonje teme e cila nuk i
pelqen atij.

Mpelqen qartesia e mesimit ne lidhje me ligjeraten.

Nuk ka materiale aq

Me pelqen sepse ligjeron ne form te veten spjegon ne vete se cka di

Duhet te na notoj ne menyr me te mir

Gjdo gjë që ai bën është e mirë për studentet
Është shum i drejt dhe është shum korekt me studentet

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Studime nderkulturore/ Интеркултурни студии
Asst. Kaltrina Zekolli

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

9
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.72

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Shume korrekte

Nuk me pelqen qe bejn krahasime midis te crregullteve dhe te regulltve.Ne
jemi te rregullt mbajm ushtrime ligjerata dhe prap se prap kemi nota me te
ulta se ato te crregulltit!

Mësim dhenja

Nuk ka ndonjë gjë tek kjo që mund të ankohem

Më pëlqen sjellja se si ajo sillet me studentet është shumë korekt për gjdo gjë
Me pelqen qe eshte e rregullt e qart dhe shum e kuptushme ne te gjitha aspektet e
ligjerimit

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne maredhenie nderkombetare/ Вовед во меѓ
Asst. Luljeta Xhemaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

9
4
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.06

2.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegon mir

Nuk shpjegon mir

Shjellshmeria

Mesimin nuk e sqaron mire vetem lexon

Eshte e lire dhe shum e sjellshme

Duhet te jet e kuptushme mos te lexoj matrialet po te ligjeroj ne menyren e
vet pak me shum

////

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë Angleze / Англиски јазик
Asst. Rilind Mahmudi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

9
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.6

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.76

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Prof. Me i mire

Nuk me ka pelqyer diqka sepse nuk na pyt ne konsultime per provimin qe te
na jep nje shanse per nje note me te madhe ose te shikoj kush ka kopjuar ti
pyt te gjith!!!

Menyra e mesimit
Është profesor shum i mir
Eshte i rregullt cdo dit i respekton te gjitha metodat e nje ambienti ligjerimeve

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Studime nderkulturore/ Интеркултурни студии
Prof. Rizvan Sulejmani

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

9
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.11

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Mënyra e shpjegimit

Nuk me pelqen sepse duhet ti pyt te gjith ne nivel te barabart pamar
parasysh a eshte i cregullt studenti!!!

Me pelqen se si na ligjeron ne menyr me te mir te mundshme
Më pëlqen mënyra se si ai shpjegon
I drejte
Eshte i bazuar gjitmine rreth materialit te dhene dhe nepermjet ligjerimit arijne te
trameton rezultatet qe duhet.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 3

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.4

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.6

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

Të dhëna mbi studentët

4.6

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë Gjermane / Германски јазик
Prof. Agron Kurtishi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.68

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Te folurit publik/ Јавно говорење
Asst. Arta Xhelili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.55

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Krijimi i politikave europiane/ Креирање на полити
Prof. Fati Iseni

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Me pelqen gjithcka ne lidhje me mesimdhenesin

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Krijimi i politikave europiane/ Креирање на полити
Asst. Luljeta Xhemaili

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.18

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Te folurit publik/ Јавно говорење
Prof. Mustafa Ibraimi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.27

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhe Shqipe/ Албански јазик
Prof. Mustafa Ibraimi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.18

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Studime Europiane
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Koncepti dhe ideja per Europen/ Концептот и идеја
Prof. Rizvan Sulejmani

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

3
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.91

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Jo i qarte ne vleresimin e tij.

Fakulteti i Shkencave Teknike

Mekatronike - 2

4.7

Inxhinieria e Transportit dhe Komunikacionit -4

4.7

Ekonomia e aplikuar dhe ndermarrësia

4.6

Menaxhimi Industrial -2

4.6

Inxhinieria e Transportit dhe Komunikacionit -2

4.4

Mekatronike - 4

4.3

Inxhinieria për mbrojtjen e ambientit të punës dhe…

2.7

Sisteme Elektroenergjetike

2.0
0.0

0.5

1.0

1.5

Nota mesatare e përgjithshme

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Sistemet Elektroenergjetike
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 2

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.0

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

1.5

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

1.5

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

1.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

1.5

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.0

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

3.0

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

1.5

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

1.5

Të dhëna mbi studentët

2.0

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Fizika 2
Asst. Arta Veliu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.82

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

gjithcka

gjithcka me ka pelqyer

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Fizika 2
Prof. Bashkim Ziberi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

1.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.50

3.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

asgje

asgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Aftesite e komunikimit dhe prezantimit
Prof. Bistra Netkova

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.91

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

gjitchka

profesoresh shum e mire

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Bazat e Elektroteknikes 2
Prof. Lutfi Bina

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.95

3.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Asgje

asgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Programim dhe Algoritme 2
Prof. Mirlinda Ebibi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

2.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

1.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

1.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.82

2.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Respekti

Nuk sqaron mire

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Bazat e Elektroteknikes 2
Asst. Musah Fejzulov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.91

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

gjithcka

eshte ne regull

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Matematika 2
Prof. Samet Kera

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

1.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

1.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

1.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

1.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

1.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

1.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.00

2.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

asgje

asjge

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Matematika 2
Asst. Teuta Jusufi Zenku

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.14

3.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

asgje

asgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Lënda:

Drejtimi: Sistemet elektroenergjetike Profesori/Asistenti:
Semestri: 2

Praktike per aftesi kompjuterike dhe mjete
Asst. Valdete Hamiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
1
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

shum gjera

gjithcka me ka pelqyer

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 1

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.6

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

Të dhëna mbi studentët

4.3

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e kontabilitetit
Prof. Agim Mamuti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.73

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Sqaron qart dhe na ndihmon kur kemi probleme

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e kontabilitetit
Asst. Bujamin Bela

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.82

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Esht shum i qart kur ligjeron

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Etika afariste
Asst. Bujamin Bela

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje në Marketing
Asst. Bujamin Bela

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.82

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Etika afariste
Prof. Bukurie Imeri-Jusufi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje në Marketing
Prof. Neritan Turkeshi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.36

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Asst. Teuta Jusufi-Zenku

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Shum mir na i sqaron detyrat dhe na ndihmon nese kemi probleme

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Teoria e gjasës dhe bazat e statistikës
Prof. Zana Beqiri-Luma

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.82

3.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Menaxhimi Industrial
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Prof. Zoran Trifunov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

1
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.91

3.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?
Nuk me pelqen sqarimi

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 2

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.8

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

Të dhëna mbi studentët

4.5

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Inxhinieria 3D
Asst. Admirim Aliti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
1
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Statika dhe rezistenca e materialeve
Asst. Albina Muça

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.73

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Inxhinieria kompjuterike
Prof. Aleksandar Dimovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.0
#DIV/0!

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.00

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e Elektroteknikes 2
Prof. Lutfi Bina

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.95

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

idet rreth lendes se tij

vetedije te plot

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Statika dhe rezistenca e materialeve
Prof. Monika Lutovska

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

vullneti

avancim

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e Elektroteknikes 2
Asst. Musah Fejzulov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0
#DIV/0!

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Prof. Samet Kera

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.68

3.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

qetsia

avancim

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Inxhinieria kompjuterike
Asst. Stojan Kitanov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.82

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

proceset e mesimdhenies

avancim

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2
Asst. Teuta Jusufi-Zenku

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
1
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Materialet ne mekatronike
Zekirija Zekiri

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

2
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.64

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

spjegimi

avancim

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 6

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.4

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.4

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.1

Të dhëna mbi studentët

4.2

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Prodhimi makinerik
Asst. Agim Jusufi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.38

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Vlersim perfekt

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Teknologjite prodhuese ne mekatronike 1
Asst. Albina Muça

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.83

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Te gjitha gjerat qe duhet ti ket nje mesimdhenes/e perfekt,ajo i ka.

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Senzorët dhe aktuatoret
Asst. Artan Zejnullahi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.2

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.80

2.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?
Nuk eshte i mire ne vlersim.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Inxhinieria e softuerit
Prof. Mirlinda Ebibi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.53

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
E don punen dhe ndihmon studentin kur ai ka nevoj per ndihem e saj.

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Saldimi dhe veprime te peraferta
Asst. Stevan Kosevski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
5
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.6

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.51

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Inxhinieria e softuerit
Asst. Valdete Hamiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.87

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Komponentet dhe konstruksionet
Zekirija Zekiri

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.2

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.96

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?
Vlersim katastrofik

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Mekatronikë
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e shkencës se materialeve
Prof. Zlatko Nedelkovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.80

3.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria për mbrojtjen e ambientit të punës dhe jetesës
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 4

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.3

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.5

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.3

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

2.0

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

1.8

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

1.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.8

Të dhëna mbi studentët

2.8

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria për Mbrojtje te
ambientit të punës dhe jetesës
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhe Angleze/Англиски јазик

Asst. Edona Vinca

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.3

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.3

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.34

4.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria për Mbrojtje te
ambientit të punës dhe jetesës
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne principet e BZR/ Вовед во принципите на БЗР

Prof. Monika Lutovska

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
4
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.80

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria për Mbrojtje te
ambientit të punës dhe jetesës
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Metoda bashkekohore analitike ne analizen e mjedisit jeteso

Prof. Olga Popovska

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.70

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria për Mbrojtje te
ambientit të punës dhe jetesës
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/Математика 2

Prof. Samet Kera

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
4
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

1.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

1.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.69

2.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria për Mbrojtje te
ambientit të punës dhe jetesës
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/Математика 2

Asst. Teuta Jusufi - Zenku

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
4
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.77

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria për Mbrojtje te
ambientit të punës dhe jetesës
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne principet e BZR/ Вовед во принципите на БЗР

Asst. Urime Demiri-Shaipi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
4
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

2.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

2.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

2.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.00

2.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit dhe Komunikacionit
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 4

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

3.5

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.9

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

Të dhëna mbi studentët

4.7

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Ekonomika e sistemeve te komunikacionit / Економика на с

Prof. Ilir Mehmedi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
4
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.41

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

о

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Standardet per identifikim te mallit ne transport/ Стандарди

Prof. Jovan Hristov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.64

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Siguria ne komunikacion/ Безбедност на сообраќајот

Prof. Jovan Hristov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
4
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.54

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Spjegimi

Skam koment
Na pelqejn se spjegon mir dhe komunikon lirshem me studente

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Kerkime operacionale/ Операциони истражувања
Asst. Musah Fejzulov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
3
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.88

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

о

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Kerkime operacionale/ Операциони истражувања

Prof. Olivera Petrovska

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

4
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.91

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit dhe Komunikacionit
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 10

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.3

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.3

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.6

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

Të dhëna mbi studentët

4.3

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë Angleze / Англиски јазик
Asst. Edona Vinca

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.85

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

esht perfekte ne gjuhen angleze .. shum e meshum mesojm nga gjuha angleze ngaqe
tere kohen prof. flet anglisht dhe neve e kemi patjeter te mundohemi ta kuptojm kjo gje
ben aktivitet tek studentet qe gjuha te jet ne cdo koh ne perdorim.eshte perfekte

skam ndonje ankes1

afersija dhe kumunikimi i afert me studenata

nuk na lejon qe te folmi ne west side dialektin

afersija dhe kumunikimi i afert me studenata

nuk ka asnje te met per fat te mir
Komunikimi dhe puna e palodhshme
esht perfekte ne gjuhen angleze .. shum e meshum mesojm nga gjuha
angleze ngaqe tere kohen prof. flet anglisht dhe neve e kemi patjeter te
mundohemi ta kuptojm kjo gje ben aktivitet tek studentet qe gjuha te jet ne
cdo koh ne perdorim.eshte perfekte

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Elektroteknike/ Електротехника
Prof. Lutfi Bina

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.61

3.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Si profesor mundohet qe gjithmon te jet i sakt ne kohe dhe mesimi te jet i shpjegueshem
maksimalisht

на по едноставен начин да ги објаснува наставните целини

Komunikimi me studentet

mundohet te hyj ne tema te Fes Muslimane dhe ben kundershtime gjithmon
.. pa pasur ndonje shkak ose arsye qe te hapet ajo tem.

jam shum mirnjohs per kontributin e tij qe e jep gjat ligjerimit

ky profesor ka vetm nje te met edhe ajo edhe besimi ne zot
Hajgare me FE

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne Programim/ Вовед во програмирање
Prof. Mirlinda Ebibi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
8
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.3

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.9

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.99

3.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Puna e palodhshme per te na mesuar dicka

duke marr parasysh detyrat ne lenden e programimit do te kisha sugjeruar
qe nxenesit te mundohen ti realizojn vet detyrat .. jo gjithmon me ndihmen e
profesoreshes.

eshte e rregullt ne oret e mesimit dhe esht e sakt ne kohe .

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Elektroteknike/ Електротехника
Asst. Musah Fejzulov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.9

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.83

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Ngjitha Aspektet eshte numer 1

skam ndonje ankes!

nderi,morali dhe respekti.

nuk ka asnj te met

gjithmon esht ne kontakt me nxenesit gjithmon mundohet te na ndihmoj ne cdo rast qe
kemi nevoj dhe sa i perket dhenies se mesimit esht nje ndre profesoret me te mir i cili te
jep motiv per te mesuar.

Eshte krenaria e Kombit tone

eshte asistenti me i mire

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

dhe planifikim hapesinor/ Урбанизам и просторно
Prof. Olivera Petrovska

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.7

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.48

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Јасно презентираниот материјал, добрата комуникација со студентите

skam ndonje ankes

Komunikimi me studentet

nese ka mundi me ndryshu dijalektin pak

eshte gjithmon e qarte ne mesime gjithmon mundohet qe me shembuj ti shpjegon ata dhe
esht aktive gjithmon per studentet ne cdo koh.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/ Математика 2
Asst. Teuta Jusufi - Zenku

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
9
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.9

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.96

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Per arsye se si ajo e shpjegon mesimin ne ore para studenteve per arsye qe gjithmon
mundohet te jet e qarte dhe cdo detaj te na e shpjegon ne menyren sa me te mir te
mundshme mendoj qe nuk kam asnje fjal asnje ankes ndaj prof.Teutes.. eshte gjithmon
aktive krijon atmosfer te kendshme ne klas eshte e sakt ne kohe .. Mendoj qe po te kishte
qen nje profesoresh do te kishe qen me leht per studentet e jo vetem si asistente .
Respekte per Teuten
ska asgje qe sme pelqen .
Mundi dhe sjellja e saj me ben krenar
detyrat jane shume te renda
menyra se si ligjeron, dhe eshte shum e kuptueshme
llajk e ka per detyra

detyrat jane shum te renda :(

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieria e Transportit
dhe Komunikacionit
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/ Математика 2
Prof. Zoran Trifunov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

10
10
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.1

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.27

3.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

mua pasi matematika sme pelqen si land nuk dalloj asgje

mundohet te jet i qarte me ne por mendoj se si profesoret e tjerr te cilet
mungohen ne dy gjuh ta shpjegojn mesimin do te kishe mundur edhe ky ne
fakt do te duhej ... si ne gjuhen maqedone ashtu edhe ne shqipe .

Inkurajimi per te vazhduar me tej

duhet te jet me i afert me studenata

gjithmon punon me laptopin e tij dhe detyrat i duken me te qarta

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e aplikuar dhe ndërmarrësia
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 20

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.4

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.6

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.6

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.6

Të dhëna mbi studentët

4.6

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e kontabilitetit/ Основи на сметководство

Prof. Agim Mamuti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
20
2

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

5.00

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqaron mirë

Nuk kam asnje verejtje

Respekti,ligjeratat e kuptueshme detyrat,sjellja

Gjithqkaa ne rregull skam ankesa

Profesori ne fjal eshte profesor shum i mir

Asgje

Profesori ka qene i qarte korekt i kuptueshem ka bere shpjegime ne menyre shume te
qarte ka qene ne komunikim te gjithnjeshem ate qe kemi ligjeruar ate kemi pasur ne
testime kemi ngelur plotesisht te kenaqur

Asgje

Profesori eshte shum i kuptueshem dhe ka vullnet per punë
Ndihma qe jep ne ligjerata kur ne nuk e kemi te qarte dhe na motivon qe te ndjekim
lenden.
Menyra se si sqaron
Menyra se si ligjeron
Me se shumti ne punen e mesimdhenesit ne kete lende me ka pelqyer menyra e
shpjegimit te materialeve qe ai pregadit ka shpjegime te shkurta dhe te qarta nuk na
ngarkon shum me materiale
Me pelqen gjdo gje
Ligjerimi shum i qartt dhe i kuptueshem
Gjithmone i gatshem per konsulltime
Gjithcka
Eshte profesor i mire.Eshte i komunikueshem me studentet,i ditur dhe interesohet me te
gjithe problemet e studenteve qe perballen ato.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Etika afariste/ Деловна Етика
Asst. Bujamin Bela

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
19
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.4

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.2

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.46

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqarimi i qart

Mendjenadhsia dhe nuk ka mardhjenje te ngroht me studentet

Sinqeriti dhe eshte i motivueshem per mesim

Edhe pak i nervozt

Profesori eshte i qarte ka mjafte dituri dhe ka aftesi te mjaftueshme per shpjegim kushton
rendesi te mjaftueshme oreve dhe projekteve seminarike
Ne menyr me te kupueshme mban ligjeratat ne koh
Me i mir
Esht i kuptushem

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne Marketing/ Вовед во маркетинг
Asst. Bujamin Bela

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
20
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.45

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqaron mir

Mendjenadhsia

Sqarimi
Sinqeriteti dhe motivi per pune
Ligjeratat i jep ne koh
Eshte mjaft i qarte ka shpjegime te mjaftueshme ka aftesi shpjegimi

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e kontabilitetit/ Основи на сметководство

Asst. Bujamin Bela

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
17
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.4

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.24

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqarimi

Nuk duhet te jet mendjenadh dhe te ket nje ngrohetsi me te mir me studentet

Profesori eshte mjaft korekt ne punen e tij ka mjaf motivim gjate punes eshte i qarte gjate
shpjegimeve

Eshte pak i vrazhde

Mundohet shum
Me pelqen menyra si spejgon
Korrektesia me te gjith studentet njelloj
Esht i kuptueshem
esht shum i qart ne shpjegim

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Etika afariste/ Деловна Етика
Prof. Bukurie Imeri Jusufi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
20
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.85

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqarimi ka qen i shkelqyeshem

Vlersim jo i drejt per studentet dhe sjellja qe ben eshte ende si ne shkolle te
mesme

Sjellja, respekti , prezenca ne koh te duhur

Menyra si spjegon

Shpejgimi esht shum i qarte , esht shum e kuptueshme ka respet per neve

Gjithqka ne rregull

Profesoresha eshte mjafte korekt e drejte ka deshire punen kemi material te mjaftueshem
eshte e sjellshme sillet ne menyre shume te bute dhe te kuptueshme perdor classroomin
ne menyre te regullt
Çdo gjë në rregull
Prof. Shum e kuptushme
Mënyra e të spjeguarit, përpikshmëria dhe rregullshmëria në orë
Menyra e sqarimit
Ligjeron ne menyr te drejt dhe te besushme
Eshte shume e rregullt
E sakt

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne Marketing/ Вовед во маркетинг
Prof. Neritan Turkeshi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
20
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.61

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Shum qartt sqarimi

Tolerimi i tepert si ne aspektin e ligjeratave dhe notave

Respekti ,sjellja

Nuk eshte mjaft i qarte nuk ka shpjegime adekuate

Profesori eshte nder me te miret

Nuk eshte i komunikueshem me studentet,komplikon materialin dhe eshte e
veshtire te kalohet pavaresisht se sa meson.

Profesori eshte i sjellshem krijon atmosfer te kendshme ka perkushtim tek projektet
seminarike
Prof teper i kuptushem dhe sqaron shum mir
Menyra e spjegimit
Esht shum miqesor
Afersia më studentet dhe buzqeshja qe na jep perdit

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/ Математика 2
Asst. Teuta Jusufi - Zenku

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
19
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.7

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.73

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqaron mirë

Vonesa ne ligjerata

Shum qart dhe mir ka sqaruar

Krejt ne rregull skam asnje ankes

Nuk kam koment gjithcka e ben ne menyren me te mir per ne studentet e faleminderoj
per kontributin qe jep per neve.
Ndihma qe ka dhene edhe jashte ligjeratave dhe eshte sjelle ne menyre korrekte me te
gjith koleget
Mundohet maksimalisht te na saqroj , shpesh mban edhe orë plotesuese
Ligjeratat i ka spjeguar ne mënyre sa mē te kuptueshme per ne qe ti kemi me leht
Jemi jashtezakonisht te kenaqur me shpjegimet gjithnje gjen kohe per shpjegime plus per
konsultime eshte mjaft e qarte dhe mjaft korekte dhe e sjellshme
Gjithcka
Esht e Sjellshme

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Teoria e gjases dhe bazat e statitsikes / Теорија на
Prof. Zana Beqiri Luma

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
20
3

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.1

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.3

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.2

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.1

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.2

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.4

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.3

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.24

4.2

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqaron mir

Te jet me e kuptueshme ne ligjerata dhe materiali te jet me i thjeshte

Spjegimi

Jotransparent ne rezultate
Esht e pa kuptueshme

Saktesia ne kohe
Profesoresha ka qene mjate korekte ka qene e fokusuar ne pune ka bere shpjegime te
mjaftueshme
Ndihma ne detyra te paqatra
Ligjeratat ne koh
Detyrat shum qart te sqaruara
Asgje

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e zbatuar dhe
ndërmarrësia
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/ Математика 2
Prof. Zoran Trifunov

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

20
20
3

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.6

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.9

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.6

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.65

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqaron detyrat shum qartt

Së pari nuk duhet të bëhen leshime per shum student te cilet nuk meritojn te
marrin noten dhe nuk duhet te beje shum leshime .

Sinqeriteti dhe sjellja

Orari

Shum i kuptueshem

Gjithqkaa ne rregull ka qen skam ankes

Saktesia ne kohe

Eshte pak e veshtire te mesohet matematika 2 ne gjuhen maqedone per
studentet shqiptar.Une personalisht matematiken e kuptoj vetem kur
ushtrojme me asistenten.

Menyra se si sqaron

Asgje

Menyra e qete e shpjegimit sjellja e mire kujdesi dhe respekti qe ka per studentet
Me se shumti me ka pelqyer respekti qe ka treguar per ne,dhe eshte shum i sjellshem
dhe ne ligjerata ka dhen maksimumin
Me se shumti me ka pelqyer respekti qe ka treguar per ne,dhe eshte shum i sjellshem
dhe ne ligjerata ka dhen maksimumin
Me pelqen respekti qe e ka per ne detyrat zgjedhjet jane shume te kuptueshme
Ka sqaruar dhe esht i disiplinuar
Ka sqaru qartë dhe eshte i disiplinuar
Eshte i qart ka njohuri dhe mundohet te shpjegon sa me qart me studentat

Fakulteti i Shkencave Teknologjike

Teknologjia Ushqimore -4

4.7

Teknologjia Ushqimore -2

4.1

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

Nota mesatare e përgjithshme

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 4
Numri i studenteve prezent: 6

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.6

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.7

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.7

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.6

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

4.8

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.9

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

Të dhëna mbi studentët

4.8

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Hyrje ne lendet e para per teknologji ushqimore dhe
Prof. Afrim Hamidi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.2

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.2

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.5

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.2

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.41

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Nacinot na objasnuvanje na poimite

Pogolem izbor na dodatna literatura

Menyra e spjegimit
Menyra e ligjerimit

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

biologjise molekulare/ Основи на молекуларна би
Asst. Arita Sabriu Haxhijaha

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
5
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.6

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

5.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.6

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?
Menyra e spjegimit
Menyra e ligjerimit

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e Menaxhmentit/ Основи на менаџмент
Prof. Daniela Dimovska

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.5

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.8

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.8

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.7

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.75

4.8

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sjellja dhe komunikimi me studentet

X

Pozitivnosta,pred se dobroto prezentiranje na sodrzinite od predavanjata

X

Me ka pelqyer menyra se si spjegon esht shum e qarte

Se mi se dopagja

Detalnoto objasnuvanje na sekoj od poimite

Nedovolna literatura za citanje vo vrska so materijalot

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Operacione teknologjike 1 / Технолошки операции
Asst. Nora Limani

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
1

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.7

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

5.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

5.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.5

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.8

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.89

5.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Me ka pelqyer menyra se si ligjeron dhe sjellja me studentet

Nemam zabeleski

Gjithqka
Dobrata razrabotka na celinite od materijalot

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 4

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Metodat per hulumtim te komponimeve organike/ М
Prof. Suzana Aliu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

6
6
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

5.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.8

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

5.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.8

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.85

4.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Vo vrska so materijalot malce poopsirno da se kazuva.

Podetalno objasnuvanje na predavanjata za dadenite celini

Me ka pelqyer menyra se si ligjeron ne menyr shum te qarte
Gjithqkaa

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2
Numri i studenteve prezent: 19

Vlerësim mbi Mësimdhënësit e Programit Studimor

Vlerësimi (1-5)

1. Definohen qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.1

3. Paraqitet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtja mësimore, dhe përdoret materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.9

4. Është siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.9

5. Përdoret Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

3.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Janë të motivuar për punë dhe kanë aftësi të mira komunikimi dhe krijonjnë atmosferë të
këndshme pune

3.9

8. Janë në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.1

9. Sjellja që tregojnë me studentët është korrekte dhe me respekt

4.3

10. Mbahet mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për mësimdhënësit në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm, 2=mjaftueshëm,
3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.2

Të dhëna mbi studentët

4.0

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Teknologjite e Internetit/ Интернет технологии
Prof. Aleksandar Dimovski

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
17
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

3.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.9

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

3.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.9

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.1

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.8

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.82

3.3

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

sillet mir me nxenesit

Ta zvoglon masen e nacionaliteti e tna flase ndoj fjal shqip

shpjegimi

nuk din te flet shqip

Shembujt

gjithcka me ka pelqyer

eshte i qetë.

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Gjuhë Angleze / Англиски јазик
Asst. Arta Bekteshi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
18
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.8

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.7

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.9

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

5.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

5.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.9

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

sjellja

Ska asgje qe sme pelqen

shpjegon shum qart dhe te jep motiv per mesim

nuk ka asgje qe nuk me pelqen ajo esht e perkryer

shpjegon mir landen

krejt mee ka pelqyer

Profesoresha eshte teper e qartë dhe korrekte

asgje

Motivimi

...

me buzeqeshje dhe me gjith zemer ben punen per studentet
Gjithqka më pelqen ne punen e mesimdhësit
Eshte profesoresh e cila me motivin e saje na shtyen te mesojm me shum
Atmosfera nOrë

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Sport dhe aktivitete sportive/ Спорт и спортски акт
Prof. Blerim Saiti

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

5.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

1.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

5.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.95

4.5

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e inxhinierise teknologjike/ Основи на техно
Asst. Drita Abazi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.0

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.0

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.0

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.0

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.0

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

5.0

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.0

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.0

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.09

4.0

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/ Математика 2
Prof. Samet Kera

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
2
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

1.9

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

1.6

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

1.7

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

2.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

1.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

2.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

2.9

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

3.1

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

2.1

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

2.2

1.7

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

sjellja e tij

shpjegon shum shpejt

shpegimi i qetë

Qe te jep spejgime me shume

i rregullt ne ligjerata

mos prezenca
mos prezenca

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Bazat e inxhinierise teknologjike/ Основи на техно
Prof. Sani Demiri

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
16
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.4

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.8

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.3

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.6

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.4

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.6

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.8

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.6

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.6

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.58

4.9

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

shembujt be lidhje me drejtimin ton

X

Sepse jep shum sqarime te ndryshme

Nuk i dergon ligjeratat me koh

Menyra e te shpjeguarit mir

kejt mir

Menyra e komunikimit

i vonon shum ligjeratat dhe pastaj nuk na mjafton koha per te mesuar ne
kohen e kollukfiumit
dhe keshtu deshtojm

Jep shembull në lidhje me drejtimin tone
eshte teper i qartē ne ligjerata edhe pse nuk flet teper mir ne gjuhen shqipe
din me shpjegu mir

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Matematika 2/ Математика 2
Asst. Shpetim Rexhepi

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
14
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

2.8

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

3.4

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

2.9

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.0

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.1

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

2.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

3.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

3.4

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.4

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

3.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

3.08

2.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Strikt ne punë

Ti shpjegoj detyrat me mire dhe me qart

Shpjegon mire

Nuk me pelqen menyra se si ligjeron se nuk eshte i kuptueshem

sen sum ka pelqy

Më shumë sqarime

Puntor profi

Komunikimi me studentet

Mbajtja e mesimit ne koh

kisha dasht qe tjet ma i realt me notat edhe ti ket parasysh detyrat dhe
aktivitet qe i bajm

asgje

I ngutshem ne ligjerat

...

gjithqka edhe si psh nuk shpjegon mesim mir

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Kimi organike/ Органска хемија
Prof. Suzana Aliu

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
17
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.2

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.4

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

4.4

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

4.0

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

4.6

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.5

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.5

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.7

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.5

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.43

4.4

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

Sqarimi i qartë dhe i kuptueshëm

Te jep spejgime me teper per formula

Shpjegon mir te jep motivim per te msuar.

nuk ka asgje qe nuk me ka pelqyer

Menyra e shpjegimit

kishha dashur qe sa me shum te na jep material prej librave te ndryshme

korektsia e profesoreshes

...

Gjithcka ne lidhje me shpjegimin
eshte prezente ne cdo ligjerat
e ben oren e kendshme
..

Evaluim- Maj, 2018
Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Teknologjia Ushqimore
Semestri: 2

Lënda:
Profesori/Asistenti:

Sport dhe aktivitete sportive/ Спорт и спортски акт
Asst. Yllka Cemena

Numri i studenteve prezent:
Numri i pergjigjjeve valide:
Numri i pergjigjjeve jovalide:

19
13
0

Pyetjet

Vlerësimi (1-5)

1. I definon qartë rezultatet e mësimit dhe atë që pritet nga studentët

4.5

2. Mësimdhënia është e strukturuar mirë dhe koha përdoret në mënyrë racionale dhe në
pajtueshmëri mes ligjeratave dhe ushtrimeve dhe me koordinim kohor të tyre

4.5

3. E paraqet qartë dhe në mënyrë të kuptueshme përmbajtjen mësimore, dhe përdor materiale të
ndryshme për të prezantuar përmbajtjet mësimore

4.3

4. Ka siguruar material adekuat për mësim dhe dhënie të provimit të lëndës

3.5

5. Përdor Classroom për të vendosur materiale dhe për të krijuar komunikim me studentët

2.3

6. Metodat, shembujt dhe detyrat lehtësojnë arritjet e rezultateve mësimore
7. Është i/e motivuar për punë dhe ka aftësi të mira komunikimi dhe krijon atmosferë të këndshme
pune

3.7

8. Është në dispozicion për konsultime dhe komunikim me studentët

4.2

9. Sjellja që tregon me studentët është korrekte dhe me respekt

4.7

10. Mban mësimin rregullisht dhe në kohë

4.5

11. Çfarë note do të jepni për këtë mësimdhënës në përgjithësi? 1=pamjaftueshëm,
2=mjaftueshëm, 3=mirë, 4=shumë mirë, 5=shkëlqyeshëm

4.4

MESATARJA E PËRGJITHSHME
Të dhëna mbi studentët

4.11

4.6

KOMENTE
Çfarë Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë?

Çfarë nuk Ju ka pëlqyer në punën e mësimdhënësit në këtë lëndë, ose
çfarë do të propozonit për të rritur cilësinë e mësimdhënies?

motivimi i saj per oren

Asgjë

E palodhur dhe plot energji
Asgjë

