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QËLLIMI

•• AkreditimiAkreditimi institucionalinstitucional ii UniversitetitUniversitetit
““EqremEqrem ÇabejÇabej”,”, nënë përputhjepërputhje meme
standartetstandartet ShtetëroreShtetërore tëtë SigurimitSigurimit tëtë
CilësisëCilësisë



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?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?

•• GrupiGrupi ii VlerësimitVlerësimit tëtë BrendshëmBrendshëm

•• GrupiGrupi ii VlerësimitVlerësimit tëtë JashtëmJashtëm



GrupiGrupi ii VlerësimitVlerësimit tëtë BrendshëmBrendshëm nënë UGJUGJ



VlerësimiVlerësimi institucionalinstitucional ështëështë njënjë procesproces meme shumëshumë hapahapa qëqë përfshinpërfshin
vetëvlerësiminvetëvlerësimin,, shqyrtiminshqyrtimin paraprakparaprak mbimbi bazëbazë dokumentacionidokumentacioni,, vizitënvizitën ee
vlerësimitvlerësimit dhedhe përgatitjenpërgatitjen ee raportitraportit tëtë vlerësimitvlerësimit..

•• ProcesiProcesi fillonfillon meme vetëvlerësiminvetëvlerësimin ee IALIAL--sësë dhedhe përgatitjenpërgatitjen ee
DokumentacionitDokumentacionit tëtë VetëvlerësimitVetëvlerësimit qëqë dorëzohendorëzohen nënë APAALAPAAL..

•• NëNë fazënfazën ee mëtejshmemëtejshme tëtë vlerësimit,vlerësimit, njënjë grupgrup ekspertëshekspertësh tëtë jashtëm,jashtëm, qëqë
përbëhetpërbëhet nganga ekspertëekspertë tëtë zgjedhurzgjedhur tëtë APAALAPAAL dhedhe QAAQAA ((QualityQuality
AssuranceAssurance AgencyAgency forfor HigherHigher Education)Education),, fillimishtfillimisht fillojnëfillojnë vlerësiminvlerësimin
përmespërmes procesitprocesit tëtë shqyrtimitshqyrtimit ee analizësanalizës mbimbi bazëbazë dokumentacionidokumentacioni tëtë
DosjesDosjes sësë VetëvlerësimitVetëvlerësimit..

•• FazaFaza ee tretëtretë ështëështë vizitavizita nënë IALIAL.. GjatëGjatë kësajkësaj faze,faze, ekspertëtekspertët takohentakohen meme
përfaqësuespërfaqësues tëtë stafit,stafit, studentëvestudentëve dhedhe palëvepalëve tëtë tjeratjera tëtë IALIAL--sësë.. QëllimiQëllimi ii
vizitësvizitës ështëështë qëqë tëtë vëzhgojëvëzhgojë dhedhe verifikojëverifikojë tëtë dhënat,dhënat, faktetfaktet dhedhe
informacionininformacionin nënë fushafusha tëtë ndryshme,ndryshme, tëtë identifikuaraidentifikuara nganga ekspertëtekspertët
gjatëgjatë shqyrtimitshqyrtimit mbimbi bazëbazë dokumentacionidokumentacioni..

Hyrje në Metodologjinë e Vlerësimit



Vlerësimi: Skema hap pas hapi
Hapi Afati kohor Veprimtaria

Përgatitja
paraprake për
vlerësimin

Pas marrjes së shkresës së
konfirmimit

IAL fillon përgatitjen e Dokumentacionit
të Vetëvlerësimit

Përpara vizitës së
vlerësimit të
jashtëm

13 javë përpara vizitës së
vlerësimit të jashtëm

Diskutim midis Menaxherit të Vlerësimit
dhe IAL-së rreth procesit të vlerësimit të
jashtëm.

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

7 javë përpara vizitës së
vlerësimit të jashtëm

IAL paraqet DVV në APAAL

6 javë përpara vizitës së
vlerësimit të jashtëm

Ekspertët nisin vlerësimin para-prak të
IAL-së, përmes analizimit të DVV

4 javë përpara vizitës së
vlerësimit të jashtëm

Ekspertët realizojnë një takim virtual për
të analizuar DVV.



Pas vizitës në IAL
7 javë pas vizitës në IAL

GVJpërgatit draft Raportin e
Vlerësimit të Jashtëm i cili i dërgohet
IAL-së

Brenda afateve për
mbledhjen e radhës së
Këshillit të Akreditimit

APAAL përkthen raportet në shqip dhe
i dërgon raportet përfundimtare
Këshillit të Akreditimit

Në mbledhjen e
radhës së Këshillit të
Akreditimit

Këshilli i Akreditimit harton
rekomandimet për akreditimin

Brenda 1 muaji nga
Këshilli i Akreditimit

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

Në vijim të njoftimit për
vendimin e Këshillit të
Akreditimit

IAL paraqet në APAAL, planin e
aktiviteteve në përgjigje të
rekomandimeve dhe pohimeve në
Raportin e Vlerësimit të Jashtëm

VizitaVizita nënë IALIAL GrupiGrupi ii vlerësimitvlerësimit tëtë jashtëmjashtëm realizonrealizon
vizitënvizitën nënë IAL,IAL, nganga 1.51.5 derideri nënë 33 ditëditë
(Në rastin e UGJ kjo vizitë do të jetë 2 ditore)



Vlerësimi Institucional: Fushat e
Vlerësimit dhe Pikat e Referencës

VlerësuesitVlerësuesit dodo tëtë mundësojnëmundësojnë vlerësiminvlerësimin institucionalinstitucional
tëtë IALIAL--sësë përkundrejtpërkundrejt pesëpesë fushavefushave kryesorekryesore akademikeakademike
dhedhe procedurialeproceduriale,, tëtë nxjerranxjerra nganga StandartetStandartet ShtetëroreShtetërore
tëtë CilësisëCilësisë,, nënë fuqifuqi qëqë nganga vitiviti 20112011.. KëtoKëto janëjanë::

•• OrganizimiOrganizimi dhedhe menaxhimimenaxhimi ii tijtij

•• BurimetBurimet

•• KurrikulatKurrikulat

•• MësimdhëniaMësimdhënia,, mësimnxëniamësimnxënia,, vlerësimivlerësimi dhedhe kërkimikërkimi

•• StudentëtStudentët dhedhe mbështetjambështetja ee tyretyre..



Ju falenderojme

Nj.S.B.CNj.S.B.C (UGJ)


