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Hyrja

Duke u nisur nga fakti që çdo institucion i themeluar ka për qëllim funksionimin e tij vetëm brenda
kornizave pozitive, kështu duke arritur synimet më të larta që i posedon, edhe Universiteti “Fehmi
Agani” i Gjakovës është ndërtuar në këtë koncept, ku një vlerë motorrike i jep edhe funksionimin
korrekt i Administratës.
E për të ditur dhe kuptuar funksionimin real për secilin subjekt përbërës të kësaj të fundit, është
realizuar ky pyetësor.
Qëllimi i këtij hulumtimi është të shohim nga afër se sa është funksional zinxhiri i administratës
së Universitetit në realizimin e kërkesave, plotësimin e nevojave, përmbushjen e kushteve
adekuate si dhe në të qenit të hapur për bashkëpunim, me ata për të cilët njëherit edhe është
themeluar Universiteti, pra me Studentët.

Metodologjia

Në këtë hulumtim janë përfshirë gjithsejtë 499 studentë të Universitetit “Fehmi Agani” të
Gjakovës, të cilët në mënyrë teorike u morën në pyetje në lidhje me Vlerësim të administratës nga
Studentët, në mënyrë të pavarur me pyetje të mbyllura kanë zgjedhur vetë përgjigjet e tyre, kështu
duke luajtur kurbën e përgjigjeve në kahjen e mendimeve të tyre reale.
Pyetësorët janë realizuara në mënyrë praktike dhe me shifra, ku jemi përpjekur t’i shprehim
mendimet e studentëve, duke dhënë shifra të sakta të pasqyruara edhe në përqindje.
Qëllimi primar i këtij pyetësori është mbledhja e pikëpamjeve të studentëve për vlerësimin e
shërbimeve të administratës së universitetit dhe shërbimet që i ofron universiteti, në mënyrë që të
vlerësohen të gjitha aspektet e punës së tyre, posaçërisht sugjerimet e tyre për përmirësime
eventuale.
Në mënyrë të qartë pasqyrohen mundësitë për t’u përgjigjur në gjithsejtë pesë shkallë, duke nisur
nga ajo që i kap vlerat më pozitive të përgjigjes, Gjithmonë, më pas ky vilen shkon duke u zbehur
dhe duke dhënë një ngjyrë pak më të lehtë të përgjigjes me Shpesh, tutje vazhdon Nganjëherë si
pasardhëse akoma më e zbehur në kontekst duke qëndruar në mes të pozitives dhe negatives, më
pas mundësia e përgjigjes me Rrallë është ajo që e sqaron se funksionimi për të cilin bëhet fjalë
nuk është në hapa të mirë, si dhe Asnjëherë është baza negative e përgjigjes që shpreh se studentët
thjeshtë kërkojnë që kërkesa e tyre për pyetjen në fjalë kërkon të ndërroj kahje totale.
Më tutje paraqitja me grafikone është ajo që më mënyrë të pastër tregon se si lakorja e përgjigjes
e ndërron kahjen, ulet apo ngritët në bazë të përgjigjeve të studenteve të anketuar.
Pyetësorët është zhvilluar on –line dhe kanë qenë anonim.

A është i hapur dekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja
Studentët e Universitetit janë gjithmonë të ndikuar nga ndryshimet të cilat ndodhin në secilin
aspekt të studimit, andaj ata i kanë vërejtjet e tyre ndaj këtyre ndryshimeve, kanë sugjerimet si dhe
kërkesat e mundshme për t’iu plotësuar. Për këtë arsye ata janë pyetur se a është dekani i hapur në
këtë aspekt. Numri i studentëve qe i janë nënshtruar këtij pyetësori janë gjithsej 499, prej të cilëve
me përgjigje Gjithmonë kanë rezultuar 335 studentë, me përgjigje Shpesh janë përgjigjur 90, me
Nganjëherë janë përgjigjur 54, me përgjigjen Rrallë janë përgjigjur 16 si dhe me Asnjëherë janë
përgjigjur 4 prej tyre.
A është i hapur dekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

335

67.13%

Shpesh

90

18.04%

Nganjëherë

54

10.82%

Rrallë

16

3.21%

Asnjëherë

4

0.80%

499

100%

Totali

A është i hapur dekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat
tuaja?
335

Gjithmonë

90

54

16

4

Shpesh

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

Table 1. A është i hapur dekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja
Figure 1. A është i hapur dekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja

Kjo shihet qartë edhe me grafikon në Figurën 1.

Ndërsa, sa i përket Përqindjes së përgjigjeve të studentëve me Gjithmonë janë përgjigjur 67.13%;
me përgjigjen Shpesh janë përgjigjur 18.04%; me Nganjëherë janë përgjigjur 10.82%; me Rrallë
janë përgjigjur 3.21% si dhe me Asnjëherë janë përgjigjur 0.80% e studentëve.
Mesatarja e raportit të nxjerrë është: 4.78.

A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja?
Duke u nisur nga fakti që Universiteti përbëhet nga hierarkia e zbatuar, dhe secili prej tyre kryen
funksionin e vet, atëherë studentët kanë nevoja dhe kërkesa të ndryshme prej secilit prej tyre.
Kështu në pyetjen e gjithsejtë 499 studentëve nga të gjitha departamentet e Universitetit,
përkatësisht në të gjitha drejtimet, se “A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat
tuaja, si divizion udhëheqës i Universitetit, me numër prej 330 prej tyre janë përgjigjur më
Gjithmonë, 111 prej tyre janë përgjigjur me Shpesh, me numër prej 44 janë përgjigjur me
Nganjëherë, 11 prej tyre ka dhënë përgjigje Rrallë dhe me Asnjëherë janë përgjigjur 3 studentë.

A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat
tuaja?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

330

66.13%

Shpesh

111

22.24%

Nganjëherë

44

8.82%

Rrallë

11

2.20%

Asnjëherë

3

0.60%

499

100%

Totali

A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat
tuaja?

330

Gjithmonë

111

44

11

3

Shpesh

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

Table 2 – A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja?
Figure 2- A

është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja?

Kjo shihet qartë edhe në Figurën 2.
Sa I përket Përqindjes në pyetjen “A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat
tuaja? Me 66.13% janë përgjigjur me Gjithmonë, me 22.24% janë përgjigjur me Shpesh, me 8.82% janë
përgjigjur me Nganjëherë, me 2.20% janë përgjigjur me Rrallë dhe me Asnjëherë janë përgjigjur 0.60%.
Mesatarja e raportit të nxjerrë është 4.51.

A është shefi i degës në kontakt të vazhdueshëm me kërkesat tuaja?
Shefi I degës është vazhdimësi e hierarkisë së Universitetit, I cili ka për detyrë të pranojë dhe
zbatojë kërkesat e studentëve, që në vazhdimësi ndryshojnë dhe janë të natyrave të ndryshme.
Kështu, në këtë pyetje, prej gjithsejtë 499 studentëve, 275 prej tyre janë përgjigjur me Gjithmonë,
131 janë përgjigjur me Shpesh, 64 janë përgjigjur me Nganjëherë, 18 prej studentëve janë
përgjigjur me Rrallë dhe 11 kanë rezultuar me përgjigje Asnjëherë.

A është shefi i degës në kontakt të vazhdueshëm me kërkesat tuaja?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

275

55.11%

Shpesh

131

26.25%

Nganjëherë

64

12.83%

Rrallë

18

3.61%

Asnjëherë

11

2.20%

Totali

499

100%%

A është shefi i degës në kontakt të vazhdueshëm me kërkesat tuaja?

275

131

Gjithmonë
Table 3

Shpesh

64

18

11

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

- A është shefi i degës në kontakt të vazhdueshëm me kërkesat tuaja?

Figure 3 - A është shefi i degës në kontakt të vazhdueshëm me kërkesat tuaja?

Këtë e sqaron qartë edhe Figura 3.

Sa I përket përqindjes së përgjigjeve të dhëna nga pyetësorët, drejtuar studentëve, nga 100% prej
tyre, 55.11% kanë dhënë përgjigje Gjithmonë, 26.25%, me përgjigjen Nganjëherë janë përgjigjur
12.83%, më pas përgjigja Rrallë është 3.61% si dhe me Asnjëherë janë përgjigjur 2.20%.
Mesatarja e raportit të nxjerrë është 4.28.

A i përgjigjen shërbimet e administratës së fakultetit kërkesave tuaja?
Shërbimet e administratës janë pjesë e përditshmërisë me të cilën përballen studentët. Në bazë të
kërkesave dhe rregullave të cilat i lejon administrata në fjalë, kjo e fundit iu kryen shërbimet e
caktuara duke u bazuar në kërkesat e studentëve. Kështu në pyetjen se: “A i përgjigjen shërbimet
e administratës së fakultetit kërkesave tuaja?”, prej 499 sa është numri i të anketuarve, 278 prej
tyre janë përgjigjur me Gjithmonë, 146 janë përgjigjur me Shpesh, 57 prej tyre janë përgjigjur me
Nganjëherë, 13 prej tyre më Rrallë si dhe 5 prej tyre me Asnjëherë.

A i përgjigjen shërbimet e administratës së fakultetit kërkesave tuaja?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

278

55.71%

Shpesh

146

29.26%

Nganjëherë

57

11.42%

Rrallë

13

2.61%

Asnjëherë

5

1.00%

499

100%

Totali

A i përgjigjen shërbimet e administratës së fakultetit kërkesave tuaja?
278

146

Gjithmonë

Shpesh

57

13

5

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

Table 4 - A i përgjigjen shërbimet e administratës së fakultetit kërkesave tuaja?
Figure 4 - A i përgjigjen shërbimet e administratës së fakultetit kërkesave tuaja?

Kjo shihet qartë edhe në grafikonin e paraqitur me shifra dhe formë grafike në Figurën 4.
Përqindja është ajo e cila në këtë pyetje ka këtë kronologji, ku me 55.71% janë përgjigjur me
Gjithmonë, 29.26% janë përgjigjur me Shpesh, 11.42 janë përgjigjur me Nganjëherë, 2.61% janë
përgjigjur me Rrallë, si dhe me Asnjëherë janë përgjigjur 1.00% e studentëve. Mesatarja e raportit
të nxjerrë është 4.28.

Administrata ka aftësi për të kryer punë me shumë palë në të njëjtën
kohë?
Nisur nga fakti që Administrata është një çelës i rëndësishëm për kryerjen e punëve bazë dhe të
rëndësishme të Universitetit, në një mënyrë apo në një tjetër është e obliguar të kryejë detyra të
ndryshme dhe sigurisht me më shumë se një palë në një periudhë, qofshin ato në afate të
provimeve, apo për çështje të ndryshme. Përgjigjet e kësaj pyetje bazohen në 473 studentë ndërsa
përgjigjet e tyre janë të bazuara në atë se: 140 prej tyre janë përgjigjur me Gjithmonë, 178 prej tyre
bazohet në përgjigjen Shpesh, me Nganjëherë janë përgjigjur 114 prej tyre, 28 janë përgjigjur me
Rrallë si dhe 13 prej tyre me përvojë dhe përgjigje negative me Asnjëherë.

Administrata ka aftësi për të kryer punë me shumë palë në të njëjtën
kohë?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

140

29.60%

Shpesh

178

37.63%

Nganjëherë

114

24.10%

Rrallë

28

5.92%

Asnjëherë

13

2.75%

Totali

473

100%

Administrata ka aftësi për të kryer punë me shumë palë në të njëjtën
kohë?
178
140
114

Gjithmonë

Shpesh

Nganjëherë

28

13

Rrallë

Asnjëherë

Figure 5 - Administrata ka aftësi për të kryer punë me shumë palë në të njëjtën kohë?
Table 5 - Administrata ka aftësi për të kryer punë me shumë palë në të njëjtën kohë?

Këtë e qartëson edhe grafikoni në Figurën 5.
Bazuar në të dhënat e nxjerra, mund të shohim që 29.06% kanë dhënë përgjigje me Gjithmonë,
37.63% me Shpesh, 24.10% me Nganjëherë, me Rrallë janë përgjigjur 5.92% prej tyre si dhe më
Asnjëherë 2.75% prej tyre. Mesatarja nga ky raport është nxjerrë si 3.85.

Administrata sillet komfor kodit të etikës
Meqenëse Kodi i Etikës është I obligueshëm për të gjithë, por për të ditur se konkretisht a është
administrata konform këtyre rregullave dhe a po i respekton ajo këto të fundit, është shtruar kjo
pyetje: A sillet Administrata komfor kodit të etikës? Këtu prej 476 studentëve, 272 e tyre janë
përgjigjur me Gjithmonë, më pas me 125 janë përgjigjur me Shpesh, 59 prej tyre me Nganjëherë,
me Rrallë janë përgjigjur 13 si dhe me Asnjëherë janë përgjigjur 7 prej studentëve.

Administrata sillet komfor kodit të etikës
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

272

57.14%

Shpesh

125

26.26%

Nganjëherë

59

12.39%

Rrallë

13

2.73%

Asnjëherë

7

1.47%

476

100%

Totali

Administrata sillet komfor kodit të etikës
272

125

Gjithmonë

Shpesh

59

13

7

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

Figure 6 - Administrata sillet komfor kodit të etikës
Table 6 - Administrata sillet komfor kodit të etikës

E pasqyruar qartë dhe me grafion duket edhe në Figurën 6.
Përqindja e plotë prej 100% nën ndahet në këto vlera: 57.14% I takon përgjigjes Gjithmonë nga
studentët, 26.26% I takon përgjigjes Shpesh, më pas 12.39% I takon përgjigjes Nganjëherë, 2.73%
janë përgjigjur me Rrallë si dhe me 1.47% kanë thënë së Administrata Asnjëherë nuk sillet komfor
kodit të etikës. Mesatarja e nxjerrë nga ky raport është 4.35.

A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja?
Pasi që studentët kanë kërkesa të ndryshme që shfaqen në degë të ndryshme të hierarkisë së
Universitetit, atëherë studentët janë pyetur se a e gjejnë mbështetjen në kërkesat e tyre edhe nga
divizioni i Administratës Qendrore? Studentët në total që janë përgjigjur në këtë pyetje është 474,
kështu 238 prej tyre janë përgjigjur me Gjithmonë, pastaj 152 prej tyre kanë dhënë mendimin e
tyre me Shpesh, 67 prej studentëve janë përgjigjur me Nganjëherë, 15 kanë thënë Rrallë kurse me
Asnjëherë janë përgjigjur 2 studentë.

A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

238

50.21%

Shpesh

152

32.07%

Nganjëherë

67

14.14%

Rrallë

15

3.16%

Asnjëherë

2

0.42%

474

100%

Totali

A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja?
238
152

Gjithmonë

Shpesh

67

15

2

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

Table 7 - A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja
Figure 7 - A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja

Të shprehur në formë grafikoni e gjejmë edhe në Figurën 7.
Sa i përket Përqindjes së nxjerrë nga kjo pyetje, shihet qartë se me përgjigje Gjithmonë, kanë
rezultuar 50.21% e studentëve, më pas me Shpesh 32.07% prej tyre, me Nganjëherë 14.14%, me
nivelin Rrallë të përgjigjes nga ky raport del përqindja 3.16% si dhe me 0.42% shfaqet niveli
Asnjëherë i përgjigjes nga studentët.
Mesatarja e nxjerrë nga këto statistika është 4.28.

A përmbajnë informacione të bollshme dhe të vazhdueshme tabela e shpalljeve
për studentë?
Informimi në mënyrë të vazhdueshme është një pikë kyçe për studentët, ku edhe në mungesë të
mundësisë për të frekuentuar Universitetin fizikisht, ata kanë mundësi t’i gjejnë informatat e
shpallura qoftë edhe jashtë dyerve të objektit pra në korridore, apo edhe të shpallura në mënyrë
virtuale në mjetet e informimit online. Në këtë pyetje me Gjithmonë nga gjithsejtë 483 studentë
janë përgjigjur 278 studentë, me Shpesh 117 prej tyre, me përgjigjen Nganjëherë janë përgjigjur
70, me Rrallë 15 prej tyre si dhe me Asnjëherë 3 prej studentëve të anketuar.

A përmbajnë informacione të bollshme dhe të vazhdueshme tabela e shpalljeve për studentë?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

278

57.56%

Shpesh

117

24.22%

Nganjëherë

70

14.49%

Rrallë

15

3.11%

Asnjëherë

3

0.62%

483

100%

Totali

A përmbajnë informacione të bollshme dhe të vazhdueshme tabela e
shpalljeve për studentë?
278

Gjithmonë

117

70

15

3

Shpesh

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

Figure 8 - A përmbajnë informacione të bollshme dhe të vazhdueshme tabela e shpalljeve për studentë?
Table 8 - - A përmbajnë informacione të bollshme dhe të vazhdueshme tabela e shpalljeve për studentë?

Qartësisht shihet edhe në figurën e lartëpërmendur – Figurën 8.
Sa I përket përqindjes nga gjithsejtë 100%, 57.56% janë përgjigjur me Gjithmonë, 24.22% janë
përgjigjur me Shpesh, 14.49% janë shprehur me Nganjëherë, më pas me 3.11% kanë dhënë
përgjigje me Rrallë si dhe e fundit me Asnjëherë janë shprehur 0.62%. Mesatarja e gjetur I
referohet shumës 4.35.

A përmban informacione të bollshme dhe të vazhdueshme WEB faqja
e universitet?
Duke u nisur nga fakti që jemi duke jetuar në kohën e teknologjisë së avancuar, të ndjekim hapin
dhe trendin e kohës duhet të jetë një ndër prioritetet e Universitetit. Kështu pasi edhe jemi duke u
përballur me pandemi globale në tërësi, qasja në internet ka qenë dhe po vazhdon të jetë një ndër
pikat më të forta për t’u mbajtur në kronologji të vazhdueshme. Për këtë janë pyetur se a është
Universiteti i qartë dhe i bollshëm në qasje të vazhdueshme në WEB. Prej gjithsejtë 488 prej
studentëve, me 358 janë përgjigjur me Gjithmonë, me Shpesh janë përgjigjur 80 studentë, me
Nganjëherë janë përgjigjur 45 studentë, me rrallë janë përgjigjur 4, dhe me Asnjëherë është
përgjigjur 1 studentë i anketuar

A përmban informacione të bollshme dhe të vazhdueshme WEB faqja e universitet?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

358

73.36%

Shpesh

80

16.39%

Nganjëherë

45

9.22%

Rrallë

4

0.82%

Asnjëherë

1

0.20%

488

100%

Totali

A përmban informacione të bollshme dhe të vazhdueshme WEB faqja e
universitet?
358

GJITHMONË

80

45

4

1

SHPESH

NGANJËHERË

RRALLË

ASNJËHERË

Table 9 - A përmban informacione të bollshme dhe të vazhdueshme WEB faqja e universitet?
Figure 9 - A përmban informacione të bollshme dhe të vazhdueshme WEB faqja e universitet?

Pasqyrimi në formë grafikoni shihet edhe në Figurën 9.
Sa i përket përqindjes me 73.36% dominon përgjigja Gjithmonë, me 16.39% riradhitet përgjigja
Shpesh, më pas me Nganjëherë janë përgjigjur 9.22% e studentëve, me përgjigjen Rrallë janë
përgjigjur 0.82% si dhe me Asnjëherë 0.20%. Mesatarja e gjetur është 4.62.

A i përgjigjen shërbimet e internetit kërkesave tuaja?
Ashtu edhe siç u cek në pyetjen paraprake rreth saktësisë që e tregon Universiteti në qasjen në web
faqe, pyetja vijuese ka të bëj me menaxhimin e kësaj web faqeje nga të autorizuarit në fjalë, pra se
kërkesat e studentëve janë të natyrave të ndryshme dhe u duhet një internet i mjaftueshëm dhe
fleksibil në mënyrë që të marrin në kohën e duhur informatat që u nevojiten. Kështu, prej gjithsejtë
481 të anketuarve, 241 studentë janë përgjigjur me Gjithmonë, 151 me Shpesh, 72 me Nganjëherë,
më pas me Rrallë janë përgjigjur me 13 si dhe me Asnjëherë 4 prej tyre.

A i përgjigjen shërbimet e internetit kërkesave tuaja?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

241

50.10%

Shpesh

151

31.39%

Nganjëherë

72

14.97%

Rrallë

13

2.70%

Asnjëherë

4

0.83%

481

100%

Totali

A i përgjigjen shërbimet e internetit kërkesave tuaja?

241
151

GJITHMONË

SHPESH

72

13

4

NGANJËHERË

RRALLË

ASNJËHERË

Figure 10 - A i përgjigjen shërbimet e internetit kërkesave tuaja?
Table 10 - A i përgjigjen shërbimet e internetit kërkesave tuaja?

Kjo shihet në mënyrë të qartë edhe në Figurën 10.
Përqindjet janë ato që shfaqin në mënyrë më të detajuar saktësinë e përgjigjes së studentëve të
anketuar, kështu prej 481 studentëve të anketuar, 50.10% kanë dhënë përgjigje pozitive me
Gjithmonë, 31.39% me Shpesh, 14.97% me Nganjëherë, me Rrallë janë përgjigjur 2.70% si dhe
me Asnjëherë janë përgjigjur 0.83% e studentëve të Universitetit. Mesatarja nga këto statistika del:
4.27.

A i përgjigjen shërbimet e SMU – së kërkesave tuaja?
Sistemi i Menaxhimit Universitar është një urë lidhëse ndërmjet Profesorëve dhe Studentëve, i cili
shërben për këmbimin e informatave të ndryshme, si paraqitjen e provimeve, apo edhe ndonjë
lajmërim të mundshëm të shkëmbyer në mes vete nga të dy palët. Kështu këtë korrektësi të këtij
sistemi, studentët e kanë vlerësuar kështu: nga gjithsejtë 490 të anketuar, 353 kanë dhënë përgjigje
me Gjithmonë, me shpesh janë përgjigjur 94 prej tyre, me Nganjëherë janë përgjigjur 36 prej
studentëve, me Rrallë 6 prej tyre si dhe me Asnjëherë është përgjigjur vetëm 1 student i anketuar.

A i përgjigjen shërbimet e SMU – se kërkesave tuaja?
Gjithmonë
Shpesh
Nganjëherë
Rrallë
Asnjëherë
Totali

Nr.

Përqindja

353
94
36
6
1
490

72.04%
19.18%
7.35%
1.22%
0.20%
100%

A i përgjigjen shërbimet e SMU – së kërkesave tuaja?

353

Gjithmonë

94

36

6

1

Shpesh

Nganjëherë

Rrallë

Asnjëherë

Table 11 - A i përgjigjen shërbimet e SMU – së kërkesave tuaja?
Figure 11 -A i përgjigjen shërbimet e SMU – së kërkesave tuaja?

Përqindja e shprehur duket kështu: 72.04% janë përgjigjur me Gjithmonë, 19.18% me Shpesh,
7.35% me Nganjëherë, 1.22% me Rrallë si dhe me Asnjëherë 0.20%. Mesatarja ka dalë: 4.62.

Higjiena në objekte, zyre dhe klasa a i plotëson kërkesat tuaja?
Higjiena si pjesë bazë e çdo institucioni patjetër duhet të jetë në nivelin e duhur, e sidomos në
kohën në të cilën jemi duke u përballur me pandemi dhe për arsye parësore të mbrojtjes së shëndetit
është parashtruar kjo pyetje, në të cilën studentët janë përgjigjur kështu: prej 488 studentëve, 301
kanë dhënë përgjigje me Gjithmonë, 108 me Shpesh, 57 studentë me Nganjëherë. 13 prej
studentëve janë përgjigjur me Rrallë si dhe 9 prej studentëve janë përgjigjur me Asnjëherë.

Higjiena në objekte, zyre dhe klasa a i plotëson kërkesat tuaja?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

301

61.68%

Shpesh

108

22.13%

Nganjëherë

57

11.68%

Rrallë

13

2.66%

Asnjëherë

9

1.84%

488

100%

Totali

Higjiena në objekte, zyre dhe klasa a i plotëson kërkesat tuaja?

301

GJITHMONË

108

57

13

9

SHPESH

NGANJËHERË

RRALLË

ASNJËHERË

Figure 12 - Higjiena në objekte, zyre dhe klasa a i plotëson kërkesat tuaja?
Table 12 - Higjiena në objekte, zyre dhe klasa a i plotëson kërkesat tuaja?

Këtë e tregon qartë edhe grafikoni i paraqitur lartë, përkatësisht Figura 12.
Përqindjet e kësaj pyetje vardojnë kështu: 61.68% përgjigje me Gjithmonë, 22.13% me Shpesh,
11.68% kanë rezultuar të përgjigjen me Nganjëherë, më pas me 2.66% janë përgjigjur me Rrallë
si dhe me Asnjëherë janë përgjigjur 1.84%. Mesatarja e kësaj pyetje del të jetë: 4.39.

A i përgjigjen shërbimet e sigurimit të objekteve kërkesave tuaja?
Në mënyrë që një institucion të funksionojë sipas të gjitha rregullave dhe t’i përmbush njëherit të
gjitha kriteret duhet të ketë sisteme të sigurisë, në mënyrë që në çfarëdo rasti emergjent të kryejnë
funksionin me dinjitet. Kështu Universiteti është i obliguar të jetë korrekt dhe të plotësojë kërkesat
e studentëve brenda objektit që këta të fundit të ndihen të sigurt nga rreziqet e ambientit të jashtëm.
Kështu në këtë aspekt nga 480 studentë të anketuar janë përgjigjur kështu: 280 me Gjithmonë, 131
me Shpesh, 53 Nganjëherë, 12 studentë me Rrallë dhe 4 studentë me Asnjëherë.

A i përgjigjen shërbimet e sigurimit të objekteve kërkesave tuaja?
Nr.

Përqindja

Gjithmonë

280

58.33%

Shpesh

131

27.29%

Nganjëherë

53

11.04%

Rrallë

12

2.50%

Asnjëherë

4

0.83%

480

100%

Totali

A i përgjigjen shërbimet e sigurimit të objekteve kërkesave tuaja?
280

131

GJITHMONË

SHPESH

53

12

4

NGANJËHERË

RRALLË

ASNJËHERË

Table 13 - A i përgjigjen shërbimet e sigurimit të objekteve kërkesave tuaja?
Figure 13 - A i përgjigjen shërbimet e sigurimit të objekteve kërkesave tuaja?

Këtë e tregon në formë të qartë edhe grafikoni me Figurën 13.
Përqindjet e tyre bazohen edhe ne Figurën e paraqitur ku 58.33% i takon përgjigjes pozitive
Gjithmonë, 27.29% me Shpesh, 11.04% me Nganjëherë, pastaj 2.5% me Rrallë si dhe me 0.83 me
përgjigjen Asnjëherë. Mesatarja e kësaj pyetje del të jetë: 4.40

Rezultatet e përmbledhura për vlerësimin e administratës nga
studentët
Me qëllim të këndvështrimit sa më të qartë të rezultateve të vlerësimit nga ana e studentëve për
shërbimet e administratës i kemi paraqitur të përmbledhura në figurën 14.

Vlerësim të administratës nga studentët
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.78

4.51

4.35 4.28 4.35

4.28 4.28

4.62

4.27

4.62

4.39 4.4 4.38

3.85

Figure 14 - Rezultatet e përmbledhura të shërbimeve të administratës

Rezultatet tregojnë se mesataren më të madhe e kanë pyetjet:
• A është i hapur dekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja? (4.78)
• A përmban informacione të bollshme dhe të vazhdueshme WEB faqja e universitet? (4.62)
• A i përgjigjen shërbimet e SMU – së kërkesave tuaja? (4.62)
• A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja? (4.52)

Ndërsa rezultat me një nuancë pak më të vogël kanë pyetjet:
• Administrata ka aftësi për të kryer punë me shumë palë në të njëjtën kohë. (3.85)
• A i përgjigjen shërbimet e internetit kërkesave tuaja? (4.27)
• A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja? (4.28)
• A i përgjigjen shërbimet e administratës së fakultetit kërkesave tuaja? (4.28)

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Për t’i dhënë ngjyrë dhe kuptim akoma më të plotë këtij pyetësori, do të përmbledhim në mënyrë
të qartë nga një koncept për secilën përgjigje, kështu duke j’u lënë të kuptoni se a duhet dhe si
duhet që Administrata e Universitetit si subjekt, të intervenojë në sfera dhe segmente të caktuara
në mënyrë që hallka e funksionimit të arrijë në hapat dhe synimet vetëm dhe vetëm pozitive.
▪

Në pyetjen se: A është i hapur dekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja - shihet
se nga 499 prej studentëve të anketuar, 335 kanë dhënë përgjigje Gjithmonë, apo 67.13%
e tërësisë së përqindjes prej 100%, që është në hapa të kënaqshëm, por megjithëse Dekani
është udhëheqësi i kësaj njësie në kuadër të një Universiteti dhe nivel i përzgjedhur si bazë
për t’i shërbyer të mënyrë pozitive të gjithë hierarkisë e edhe studentit, në bazë të pyetësorit
bëhen rekomandime që kjo përqindje të ngritët, duke e faktorizuar edhe më tepër faktin që
vetë Universiteti është i themeluar për studentët.

▪

Në pyetjen se A është i hapur prodekani për vërejtjet, sugjerimet dhe kërkesat tuaja? shihet se nga gjithsejtë 499 të anketuar 330 prej tyre e gjejnë bashkëpunimin e plotë nga
prodekani, por gara e me tutjeshmë vazhdon në mes të 160 studentëve tjerë të cilët nuk
janë të kënaqur në nivelin e duhur. Në bazë të përqindjes 66.13% prej gjithsejtë 100% sa
duhet të jetë, rekomandohet që kjo lakore të anojë edhe më tepër nga pozitivja.

▪

Në pyetjen se: A është shefi i degës në kontakt të vazhdueshëm me kërkesat tuaja? –
duket qartë se nga gjithsejtë 499 studentë të anketuar 275 prej tyre apo thënë me përqindje
55.11% nga gjithsej 100% të mundësisë së përgjigjes janë të kënaqur nga përvoja e tyre
me shefin përkatës të degës. Mirëpo për të qenë në kontakt të vazhdueshëm të paktën me
kërkesat dhe për t’i përcjellë ato në nivel për aprovim rekomandohet që ky nivel të rritet
dhe bashkëpunimi ndërmjet palëve të gjej gjuhën e plotë.

▪

Në pyetjen se: A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja? pasqyrohet se prej 499 prej studentëve të anketuar, 278 apo shprehur në shifra me përqindje
55.71% prej studentëve kanë gjetur mbështetje dhe i kanë dhënë nuancë të plotë përgjigjes
më pozitive, kështu duke u lënë hapësirë 221 të tjerëve të ndërrojnë kurbën e përkrahjes
nga administrata për studentët të cilët kërkojnë përkrahje në këtë aspekt. Rekomandohet që
kjo qasje të rritet kah pozitivja, kështu të kalojë shumë më tepër se gjysmën e përmbushjes
së kërkesave të deri tanishme.

▪

Pyetja: Administrata ka aftësi për të kryer punë me shumë palë në të njëjtën kohë? - prej
gjithsej 473 studentë të anketuar, 140 prej tyre kanë menduar që kjo pyetje ka përgjigje
pozitive, që duket të jetë një numër aspak i kënaqshëm, për vetë vaktin që puna duhet të
jetë e organizuar në atë mënyrë që edhe kërkesat në grupe apo të disa palëve në të njëjtën
kohë, të arrihen përpikëri. Kështu nëse 29.60% (bazuar në përgjigjet e studentëve)
mendojnë se administrate është e aftë të kryej shumë punë në të njëjtën kohë, rekomandohet
që edhe 37.63%-shi i përgjigjes Shpesh dhe 24.10%-shi i përgjigjes Nganjëherë të ngritet
në pozitën e parë pra në Gjithmonë, sepse është prioritet që duhet dhe është lehtë të arrihet.

▪
▪

Pastaj, në pyetjen se: Administrata sillet komfor kodit të etikës - prej gjithsej 476
studentëve të anketuar 272 prej tyre apo në përqindje 57.14% të tyre mendojnë që
Gjithmonë Administrata sillet komfor kodit të etikës. Rekomandohet që ky nivel të ngritët
në përqindjen më të lartë, pasi është një ligj dhe fakt që është i shkruar dhe duhet zbatuar
me aq përpikëri saqë të mos lejë asnjë vend për luhatje të përgjigjes kah vlerat më të ulëta
se pozitivja.

▪

Në pyetjen se: A i përgjigjen shërbimet e administratës qendrore kërkesave tuaja? - prej
474 studentëve të anketuar 238 prej tyre, apo 50.21%, thënë më qartë thuajse gjysma
mendon që shërbimet e administratës janë gjithmonë korrekte në plotësimin e kërkesave të
studentëve, por rekomandohet që ky proces të jetë edhe më tepër produktiv, për faktin që
studentët i mbështeten administratës qendrore për plotësimin e kërkesave thelbësore, gjë
që këta të fundit në thelb janë të obliguar t’i mbështesin me përqindje të plotë dhe jo në
gjysmën e asaj që kërkohej, në parim kuptohet kur kërkesat janë kuptimplote dhe të
arritshme.

▪

Në pyetjen se: A përmbajnë informacione të bollshme dhe të vazhdueshme tabela e
shpalljeve për student? - prej gjithsejtë 483 prej studentëve të anketuar 278, apo 57.56%
janë përgjigjur me përgjigjen më të lartë pozitive, se janë të kënaqur me pjesën e
informacioneve që u shpallen në tabela të ndryshme, por pjesa tjetër që ia ndryshon kahjen
kurbës së kësaj përgjigje apo 205 prej studentëve tjerë që përgjigjen me nuanca më të lehta
të pozitives me Shpesh apo me Nganjëherë rekomandohet të ngrihen në nivel sepse forma
manual e shpalljeve është më e kapshmja dhe më e përshtatshmja për informim për të
gjithë.

▪

Tutje, në vazhdimësi në pyetjen: A përmban informacione të bollshme dhe të
vazhdueshme WEB faqja e universitet? - shihet që kjo pyetje ka marrë rekordin e
përgjigjeve pozitive të këtij pyetësori, ku prej 488 studentëve, 358 prej tyre kanë dhënë
përgjigjen me kulminacion pozitiv, apo prej 100% shihet që 73.36% janë të kënaqur dhe
burimin e informacionit e marrin prej web faqes e cila çdo sekondë dhe çdo minutë
përditësohet, gjithmonë në bazë të informatave, risive si dhe ngjarjeve që ndodhin si në
ambientin e brendshëm të Universitetit ashtu edhe në rrethinën që i përket dhe që
bashkëpunon me të.

▪

Në pyetjen se: A i përgjigjen shërbimet e internetit kërkesave tuaja? - prej 481 studentëve,
241 prej tyre, apo shprehur në përqindje 50.10% nga gjithsejtë 100% sa do të duhej të ishte,
kanë gjetur përkrahje dhe mbështetje në faktin se janë të kënaqur me shërbimet e internetit
që i ofron Universiteti. Rekomandohet që edhe ndarja e mundësisë së përgjigjes Shpesh
dhe Nganjëherë do të duhet të ngrihej në nivel, që lakorja të marrë shumë më tepër kahjen
pozitive, duke u bazuar në faktin që interneti dhe shërbimet të cila ofrohen përmes tij duhet
të jenë lehtë të qasshme në suazat më të larta në kohët e sotme për të gjithë, e sidomos për
studentët.

▪

Më pas, në pyetjen: A i përgjigjen shërbimet e SMU – së kërkesave tuaja? - prej gjithsejtë
490 të anketuarve, 353 prej tyre e kanë ngritur kurbën e lakores së kësaj pyetje në majat
më të larta, apo shprehur në përqindje 72.04% prej studentëve kanë gjetur mbështetje totale
në këtë pikë, por rekomandohet që ky zinxhir i bashkëpunimit ndërmjet Profesorëve dhe
Studentëve, jo që nuk është në nivelin e kënaqshëm, por duhet bërë përpjekje te ngritët
edhe më lartë, që ai 100% i duhur për arritje të sigurohet përmes atyre që janë përgjigjur
me Shpesh dhe Nganjëherë, të cilët përmes këtij bashkëpunimi dhe gjuhës së përbashkët
lehtë e kanë të ngrihen në nivelin Gjithmonë të pyetësorit, kështu duke e ngritur edhe
cilësinë e të dy palëve.

▪

Në pyetjen: Higjiena në objekte, zyre dhe klasa a i plotëson kërkesat tuaja?- nga
gjithsejtë 488 prej studentëve të anketuar, shihet se 301 prej tyre, apo shprehur në përqindje
61.68% mendojnë dhe këtë mendim e kanë shprehur në letër, se Higjiena në objektin e
Universitetit në përgjithësi i plotëson kushtet e kërkuara në bazë të standardeve. Pjesa tjetër
e të anketuarve mendojnë se pyetja në fjalë nuk i plotësohen kushtet e plota apo konkrete
për përgjigje pozitive por rekomandohet që secili prej të anketuarve në radhë të parë të
mbajë përgjegjësinë për higjienën në objekte apo klasa, sepse puna në grup sjell rezultate
akoma më pozitive.

▪

Dhe në pyetjen e fundit për këtë pyetësor: A i përgjigjen shërbimet e sigurimit të objekteve
kërkesave tuaja - në total prej 480 studentëve të anketuar, 280 prej tyre, apo 58.33%
mendojnë se nuk ka siguri të mjaftueshme në objektin dhe se kërkesat e tyre për sigurim
në objekt janë relativisht të plotësuara nga përgjegjësit, kështu duke i lënë hapësirë 27.29%
nivelit të përgjigjes Shpesh, dhe 11.04% nivelit të përgjigjes Nganjëherë, nivele këto të
cilat rekomandohen të ngritën në cilësinë e tyre duke dhënë një shembull tipik për një
ambient me siguri të plotë.

