TAKIM INFORMUES MBI PROCESIN
E AKREDITIMIT NE UNIVERSITETIN
“EQREM ÇABEJ”

ORGANIZUAR NGA NJ.S.B.C. (UGJ)

QËLLIMI
• Akreditimi institucional i Universitetit
“Eqrem Çabej”,
Çabej”, në përputhje me
standartet Shtetërore të Sigurimit të
Cilësisë

OBJEKTIVAT KRYESORE TË INSTITUCIONIT
TONË GJATË KËTIJ PROCESI
• Realizimi me sukses i procesit të akreditimit;
• Evidentimi i pikave të forta dhe të dobëta;
• Përcaktimi i drejtimeve ku mund të
përmirësohet puna në të ardhmen;
• Rritja e cilësisë dhe krijimi i kulturës së
cilësisë.

SA ZGJAT PROCESI I AKREDITIMIT PËR UGJ?
Procesi i akreditimit për UGJ zgjat nga
dt.30.01.2017-24.03.2017
• Faza e vetvlerësimit të brendshëm 30.01.2017
deri 24.03.2017
• Vizitat vleresuese 11.05.2017 dhe 12.05.2017

Cilët do te jenë grupet e punës që do
të manaxhojnë këtë proces?
• Grupi i Vlerësimit të Brendshëm
• Grupi i Vlerësimit të Jashtëm

Grupi i Vlerësimit të Brendshëm në UGJ

Hyrje në Metodologjinë e Vlerësimit
Vlerësimi institucional është një proces me shumë hapa që përfshin
vetëvlerësimin
vetëvlerësimin,, shqyrtimin paraprak mbi bazë dokumentacioni
dokumentacioni,, vizitën e
vlerësimit dhe përgatitjen e raportit të vlerësimit
vlerësimit..
• Procesi fillon me vetëvlerësimin e IAL
IAL--së dhe përgatitjen e
Dokumentacionit të Vetëvlerësimit që dorëzohen në APAAL
APAAL..
• Në fazën e mëtejshme të vlerësimit, një grup ekspertësh të jashtëm, që
përbëhet nga ekspertë të zgjedhur të APAAL dhe QAA (Quality
Assurance Agency for Higher Education)
Education),, fillimisht fillojnë vlerësimin
përmes procesit të shqyrtimit e analizës mbi bazë dokumentacioni të
Dosjes së Vetëvlerësimit
Vetëvlerësimit..
• Faza e tretë është vizita në IAL
IAL.. Gjatë kësaj faze, ekspertët takohen me
përfaqësues të stafit, studentëve dhe palëve të tjera të IAL
IAL--së
së.. Qëllimi i
vizitës është që të vëzhgojë dhe verifikojë të dhënat, faktet dhe
informacionin në fusha të ndryshme, të identifikuara nga ekspertët
gjatë shqyrtimit mbi bazë dokumentacioni
dokumentacioni..

Vlerësimi: Skema hap pas hapi
Hapi
Përgatitja
paraprake për
vlerësimin

Afati kohor
Pas marrjes së shkresës së
konfirmimit

Veprimtaria
IAL fillon përgatitjen e Dokumentacionit
të Vetëvlerësimit
Diskutim midis Menaxherit të Vlerësimit
dhe IAL-së rreth procesit të vlerësimit të
jashtëm.

13 javë përpara vizitës së
vlerësimit të jashtëm
Përpara vizitës së
vlerësimit
të
7 javë përpara vizitës së
jashtëm
vlerësimit të jashtëm
6 javë përpara vizitës së
vlerësimit të jashtëm
4 javë përpara vizitës së
vlerësimit të jashtëm

IAL-ja mund të kërkojë një takim të
shkurtër me Menaxherin e Vlerësimit në
çdo fazë, përpara dorëzimit të DVV.

IAL paraqet DVV në APAAL
Ekspertët nisin vlerësimin para-prak të
IAL-së, përmes analizimit të DVV
Ekspertët realizojnë një takim virtual për
të analizuar DVV.

Vizita në IAL

Grupi i vlerësimit të jashtëm realizon
vizitën në IAL, nga 1.5 deri në 3 ditë
(Në rastin e UGJ kjo vizitë do të jetë 2 ditore)

Pas vizitës në IAL
7 javë pas vizitës në IAL
Brenda afateve për
mbledhjen e radhës së
Këshillit të Akreditimit
Në mbledhjen e
radhës së Këshillit të
Akreditimit

Brenda 1 muaji nga
Këshilli i Akreditimit

Në vijim të njoftimit për
vendimin e Këshillit të
Akreditimit

GVJpërgatit
draft
Raportin e
Vlerësimit të Jashtëm i cili i dërgohet
IAL-së
APAAL përkthen raportet në shqip dhe
i dërgon raportet përfundimtare
Këshillit të Akreditimit
Këshilli i Akreditimit harton
rekomandimet për akreditimin
Ministri i Arsimit dhe Sportit
jep vendimin përfundimtar mbi
akreditimin dhe lëshon aktin përkatës
ligjor
APAAL publikon raportin e plotë final në
Shqip dhe Anglisht, në faqen e tij web
IAL paraqet në APAAL, planin e
aktiviteteve në përgjigje të
rekomandimeve dhe pohimeve në
Raportin e Vlerësimit të Jashtëm

Vlerësimi Institucional: Fushat e
Vlerësimit dhe Pikat e Referencës
Vlerësuesit do të mundësojnë vlerësimin institucional
të IAL
IAL--së përkundrejt pesë fushave kryesore akademike
dhe proceduriale
proceduriale,, të nxjerra nga Standartet Shtetërore
të Cilësisë,
Cilësisë, në fuqi që nga viti 2011
2011.. Këto janë
janë::
• Organizimi dhe menaxhimi i tij
• Burimet
• Kurrikulat
• Mësimdhënia,
Mësimdhënia, mësimnxënia,
mësimnxënia, vlerësimi dhe kërkimi
• Studentët dhe mbështetja e tyre
tyre..

Ju falenderojme
Nj.S.B.C (UGJ)

