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Çfarë do të thotë për ju arsim cilësor? 



Një nga objektivat kryesore të arsimit të lartë është transformimi i
shoqërisë drejt zhvillimit të qëndrueshëm në të gjitha aspektet e jetës.
Sigurimi i cilësisë është një mjet kryesor për zhvillim të qëndrueshëm dhe
një faktorë i rëndësishëm për promovimin e ndërkombëtarizimit dhe
ruajtjen e besimit të publikut për arsimin e lartë

Saarinen, T. (2005). Quality in the Bologna process: from “competitive edge” to quality assurance techniques”. European 
Journal of Education. 40 (2), pp.180‐204



Misioni

Përmes procesit të akreditimit, AKA mbështet zhvillimin e cilësisë në Institucionet e
Arsimit të Lartë dhe në të njëjtën kohë siguron shoqërinë e Kosovës se cilësia e
mësimdhënies dhe mësimnxënies është e nivelit të standardeve ndërkombëtare.

Agjencia e Kosovës për Akreditim



Cilësia në arsimin e lartë

• Kompleks
• Koncept shumëdimensional
• Vlerësimi
• Akreditimi
• Auditimi

Sa janë të përfshirë stafi dhe studentët në “sigurimin e cilësisë”?



• Sigurimi i cilësisë dhe përmirësimi i cilësisë janë të ndërlidhura. Ato
mbështesin zhvillimin e një kulture për cilësinë që përfaqësohet nga të
gjithë: studentët dhe stafi akademik deri tek udhëheqësit dhe
menaxhmenti i çdo institucioni

• Sigurimi i cilësisë është thelbësor në garantimin e kualifikimeve të arritura
nga studentët

• Sigurimi i cilësisë është rezultat i ndërveprimit ndërmjet mësimdhënësve,
studentëve dhe mjedisit mësimor institucional

Standardet dhe Udhëzimet për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën
Europiane të Arsimit të Lartë – ESG (2015)



Proceset…

• Akreditimi
• Llogaridhënia
• Vlerësimi

Fuqizimi i mekanizmave për sigurimin e cilësisë në IAL‐të 



Standardet dhe udhëzimet …(ESG) – pjesët:

• Sigurimi i brendshëm i cilësisë
• Sigurimi i jashtëm i cilësisë
• Agjencitë për sigurimin e cilësisë



Faktorët që ndikojnë në sigurimin e cilësisë

• Numri i studentëve (raporti ‐ mësimdhënës/student) 
• Cilësia e menaxhmentit të IAL‐ve
• Cilësia e punës së mësimdhënësve
• Puna hulumtuese dhe inovacionet
• Përgatitja për tregun e punës
• Mobilitetet
• Infrastruktura



Sigurimi i cilësisë / Akreditimi ‐ përgjegjësi e të gjithëve

• Qeveria
• Organet profesionale
• Menaxhmenti
• Studentët
• Personeli
• Shoqëria…



Modeli konceptual: Lidhja e pikëpamjeve të studentëve dhe cilësisë së
shërbimeve
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Students’ opinions of service quality in the field of higher education (Palli and Mamilla (2012)



“Perceptimi i studentëve për cilësinë në arsimin e lartë”(Hill et al.(2003)

Çfarë do të thotë për ju arsim cilësor? 

1. Cilësia e ligjëruesve
2. Angazhimi i studentëve me studim
3. Sisteme mbështetëse (shoqërore/emocionale) nga

kolegjet/universitetet, familja dhe vetë studentet
4. Burimet (bibliotekat dhe IT)



Service quality in higher education: The role of student expectations (Voss, 
Gruber & Szmigin, 2007)

“Studentët dëshirojën të kenë ligjërues: të ditur, entuziast, mirë të organizuar, 
të dobishëm, të afërt dhe miqësor. Ata duan të ndeshen me përvoja të 
vlefshme mësimore në mënyrë që të jenë në gjendje të kalojnë testet dhe të 
jenë të përgatitur për profesionin e tyre” 



Aktivitetet e studentëve si akterë kryesorë për zhvillimin e politikave të sigurimit
të cilësisë

nga
Pjesëmarrja aktive në procedurat e vlerësimit të brendshëm

deri te
Përfaqësimi në vlerësimin e jashtëm



Sipas standardeve dhe udhëzimeve Europiane, sigurimi i cilësisë në
arsimin e lartë duhet të bazohet në kritere të paracaktuara dhe të kryera
nga grupet e ekspertëve, duke përfshirë si anëtarë edhe studentët
(ENQA 2009)
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Diskutim:  

• Sa janë të përfshirë studentët në vlerësimin e mësimdhënësve dhe
programeve studimore që ofrohen në IAL‐të?

• Sa janë të përgatitur mësimdhënësit?
• Sa janë të kënaqur studentët me ligjeratat, vlerësimin, angazhimin në
projekte hulumtuese dhe inovacione?

• Sa janë efikase shërbimet për studentët? 
• Sa janë të përgatitur studentët për tregun e punës brenda dhe jashtë?
• Sa shfrytëzohen mobilitetet ndërkombëtare ?


