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Raporte të përgjithshme

1. Sillabusi i lëndës është prezantuar në �llim të semestrit.

2. Mësimdhënësi/ja ka qenë i rregullt dhe ka ardhë në kohë në mësim.

Mësimdhënësi/ja ju është përmbajtë syllabusit gjatë semestrit?

3. Mësimdhënësi/ja ka ardhë i përgatitur në mësim.

Po . 0 %

Jo . 0 %

5 . 54 %

4 . 19 %

3 . 17 %

2 . 6 %

1 . 5 %

5 . NaN %

4 . NaN %

3 . NaN %

2 . NaN %

1 . NaN %

5 . 54 %

4 . 19 %

3 . 16 %

2 . 6 %

1 . 5 %
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4. Mësimdhënësi/ja ka inkurajuar diskutime dhe aktivitete në klasë.

5. Mësimdhënësi/ja ka mbajtë konsultime.

6. Materialet mësimore kanë qenë të dobishme për studim.

7. Vlerësimi i punës së studentëve është bërë në vazhdimësi.

8. Lënda ka qenë e dobishme për profesionin tim të ardhshëm.

5 . 52 %

4 . 19 %

3 . 17 %

2 . 6 %

1 . 5 %

5 . 49 %

4 . 19 %

3 . 18 %

2 . 7 %

1 . 6 %

5 . 52 %

4 . 19 %

3 . 18 %

2 . 6 %

1 . 5 %

5 . 50 %

4 . 19 %

3 . 19 %

2 . 6 %

1 . 5 %

5 . 52 %

4 . 18 %

3 . 19 %

2 . 6 %

1 . 5 %
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9. Si e vlerësoni mësimdhënësin/en në përgjithësi.

10. Si e vlerësoni lëndën në përgjithësi.

5 . 50 %

4 . 19 %

3 . 19 %

2 . 6 %

1 . 6 %

5 . 53 %

4 . 18 %

3 . 18 %

2 . 6 %

1 . 5 %

A keni ndonjë koment apo sugjerim shtesë?

jo skam  jo  sen  .  jo nuk kam  jo asgje  lend e mir  perfekt  mir  nuk kam  jo nuk kamm  mire

pyetjet duhet te fokusohen me pak ne historikun.  atraktive  profesori duhet te angazhoje studentet me shume ne diskutime

profesoresha duhet te perfshije numer me te madh te studentave ne aktivitete diskutime si dhe te jete me autoritarive  lende shume e mire  lende e mire

interesante  shume e mire  jo nuk do koment  vuyv  profesor i nivelit shume te larte  jo.  do doja qe te kishim me shume debate

do doja qe ora te ishte me kreative me diskutime debate e gjera te tjera jo shume monotone  diskutime dhe debate me shume  po

do kisha dashur te prekte tema me profitabile per profesionin tone  gjithqka ka qene ne nivel  do doja qe diskutimet te ishin me te pranishme

jo perkundrazi kam qene shume shume e kenaqur  te mbaheshin oret me rregull  g  h  y  t  a  s  u  ..  dasdasdasdasd  sqwadasdadas

asdasd  wdasd  asdsada  asdaasd  sadad  hy  z  ds  d  f  vetem vazhdoni keshtu i nderuar dekan  vetem vazhdo keshtu profesor

je shembull  ju lumte  jom  pojo  shume mire  jo, gjithcka ka vijuar mire  le te vazhdon keshtu

sygjeroj te largohet dhe te zevendesohet me nje profesor me transparent te kuptushem dhe me te dobishem per studenta  /  asgje

do doja qe te mbajme kollofiume per lenden ne fjale ne menyre qe studenti te vleresohet gradualisht dhe ta kete me te lehte.

sugjerim nuk kam pasi gjithshka me duket ne rregull

sa i perket lendes dhe vleresimit te saj nuk eshte e drejte qe studenti te vleresohet per teknikat te cilat jane te lindura dhe nuk mund te permisohen me shume se 10-15perqin

./

është here e dyte ose me shumë që sems na kërkon plotesimin e ketyre vlerësuesvë të lëndës dhe profesorit.gjate plotesimit heren e pare i kam shprehur pershtypjet.

jj  kk  nn  k  keq  ...  hera e dyte që plotesoj formularin per vlerësim t eprofesoreve  studentet kemi kerkuar shume here te largohet ky profesor

lende shume kerkuese dhe jo aq e domosdoshme per ne  literatura (skripta) e profesorit ka shume gabime ka nevoje per shume permiresime  shum mir  j

b v  skam  te mbaj konsulltime pas provimit  nejsn  baba  ajansan  jaja  jajajaja  jaa  js  ja  ha  ns  vi  jd  jo, nuk kam

jo vetëm vazhdo.  jo nuk kam ndonjë gjë.  nuk kam ndonjë gjë.  miremire  mirmir  mirmirmir  prof i mrekullushum  jo.nuk kam  jo nuk.kam.

jo nuk kam.  mos mu bo nrv shum  q  r  skam koment  lenda ka qene shume e dobishme  respekt  ih cyyv  u yccyc  u ucucuvc  cycyc

uvuvvg  jot  dobet  yll  najs  nqofse keni mundesi sa me pak ksi lloj pytsor jo me plotesu te njejti 10her  gg  hh  hj  gjithka mir  ok  no

noo  te mire  nkgvnjh  njv  ksid  ucu  ubu  katastrof  nznsjq d jsjsnsj  hsbwnkqkak  jwjwjnwndfbbd jsjsjsnn  hbzbanansbxb  sss

ko  e  -  kurgjo  jeke  shdhd  djkfkr  jsjd  sjjf  ndjdt  vssh  hshs  hehd  bsbbd  bfhdh  jdjxjx  dydh  duudux  tdwtg

fddd  ggdgg  tff  ffxd  de  bdhs  hehs  jdje  ueus  nuk kam  jo nuk kam !  skam koment

Çpërshtypje keni për mësimdhënësin në përgjithësi

shum i mir  shum shum i mir  shum i mir shum  se  sen  .  mire  korrekt  te mire  shume te mire  shume shume te mire  te mi re

shum shume te mire  nuk e di  profesor i shkelqyer  i mir  perfekt  super  mir  0  jo  shum mir  perdhtypje te mir  mir shum

i shkelqyshem  jo te mire  eshte e mrekullueshme  shum mire  inkurajues  jane te rregullte  e gjitha qfar ai ka bër per ne ka qef e përkryer

kam një pershtypje shum tê mir  i lumtë per te gjitha  ka qen më së i perkryer i lumt  shpresoj te vazhdoj kshtu sepse ka qen i perkryer  i lumtë  ju lumtë

ka qen i perkryer  i shkelqyer i lumtt  pershtypje te mire  mesatar  nivel i larte  profesori duhet te mbaje me shume dicipline ne ore

profesori duhet te mbaje me shume dicipline ne ligjerat  shume i pregaditur per lenden e tij  mire i pregaditur per ligjerata

shumicen e oreve nuk i kemi mbajtur  jashtezakonisht e pregaditur per profesionin e saj  shume i mire  i mire  me i miri  i pa pergjegjshem  i rregullt

i mirr  jo i duhur  i duhure per lenden  keq  e mahnitshme  yvuv  shum te mir  shume te mira, vetem vazhdo keshtu  !  shum te mire  s

te mira  mësimdhënês shumë i mirë  pershtypje te mira, kemi mesimdhenes na nevojiten per nje zhvillim akademik.  lir  te mira.  shum i mire  ii mire

ne pergjithsi ishte mire  do doja qe informatat te jene me te kjarta te merren me shume shembuj te mos perseriten gjerat shume  perhstypje te mira

pershtypje shume te mira pasi qe ka qene i rregullt ka psjeguar kjart ka bere diskutime  po  do doja qe informatat te ishin me te zgjeruara jo shume te thata

shume te mira  do doja qe profesori te ishte me i rregullt sa i perket orarit mesimore pasi qe jane mbajtur vetem gjysma e oreve ose cereku.
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pershtypjet me te mira. nje nga profesoreshat me te mira ne ate universitet.

do te doja te ishte me i rregullt ne oret mesimore dhe te kishte me shume diskutime dhe debate  e mir  g  u  q  a  të mirë.  hahahahahahaha  d

e  tmir  y  ne pergjithesi pershtypje te mire!  ..  te mir  profesori me i mir  skam  tmire  asdsad  dasasd  asdasd  asdasdad  asdada

asdasdas  atraktive  shum i qart ne informatat qe jep  shumte mir  h  ws  z  f  eshte me i miri f.k  eshte ne nivel maksimal f.k

eshte e mahnitshme f.k  eshte ne nivel  mirē  shum profesor i mire  profesoresh shum e mire  ko  shume mire  asnje pershtypje  mjafte atraktiv

njohes i mire i landes  pershtypje shume te mire  perfekte  transparent  i sinqerte  asgje  komunikativ  i drejt, komunikativ, i kuptushem

i perpikt  pozitiv  pozitive  komunikative, tolerante dhe pozitive  ok  ,.  te rregullt per lenden e dhene  te pergjejshem per lenden  te rregullt

te rregullt per lenden  shum te rregullt  te kire  të mire  pershtypje te mirë  pershtypje te mir  gjithçka në rregull  nuk kam asnje pershtypje

skam koment  s'ka ardhur ne orë të mësimit.  i mirë  shumë e mirë  e mirë  shumë i mirë për konsultime dhe kreativ.

ligjërues i mirë dhe i kuptueshëm gjatë shpjegimeve të lëndës.  mesimdhenesi eshte shume i mire

deri tani mesimdhenesi ka qene ne rregull sa i perket shpjegimit  mesimdhenesi eshte i rregullt dhe i perpikte  profesori ka shume njohuri per lenden

profesori eshte i rregullt  ka njohuri te shumta rreth lendes  profesori eshte i mrekullueshem dhe shum i dashur me studentet

profesori eshte shume i pergaditur  profesori hap diskutime te shumta ne klase  eshte i rregullt

profesori eshte shum i kjarte ne spjegim dhe ngjall interes tek studentet  profesoresha eshte nje shembull se si nje profesor duhet ta mbaje oren

perveq mungesave ne ligjerata, te gjitha tjerat jane ne rregull  profesori eshte shume inkurajues  profesoresha eshte 10/10

profesoresha eshte e kjarte dhe e mrekullueshme  profesori eshte shum i mire  spjegimi eshte i mire.nuk kam ndonje pershtypje te veqant

profesori eshte i mire  prof i mir

është here e dyte ose me shumë që sems na kërkon plotesimin e ketyre vlerësuesvë të lëndës dhe profesorit.gjate plotesimit heren e pare i kam shprehur pershtypjet.

te mure  jj  nn  kk  mm  jk  ...  hera e dyte që plotesoj formularin per vlerësim t e profesoreve

hera e dyte që plotesoj formularin per vlerësim t eprofesoreve  duhet te permiresoj skripten dhe te shtoje dhe te rifreskoj njohurite  tbukur  t'mirë

nuk kam  ne rregull  profesor i mire  mirë  shum te mira  asnje  j  bb  no koment  shum pershtypje te mir  asgje per te shtuar

ne rregull jan  .0  shume korrekt  bukur  skam asgje  shum të mirë  shum mirë  ana  enen  ajaha  jaja  e mire  mire mire

profi ma i forti  sj  js  sm  ns  sc  os  nd  jd  sd  jo, nuk kam  te mirë  te gjithe jane te kuptueshem  te gjithe jane te kuptushem

te gjithe jane te mire  një profesor i mirë pa diskutim.  është një profesor që e ligjëron që moti këtë lami dhe i uroj shëndet.

profesor shumë i denjët si në lëndën e tij ashtu edhe jashtë saj.  nuk kam ndonjë gjë.  një profesor i mirë shpresoj të vazhdoj kështu.

një profesoresh e mirë shpresoj të vazhdoj ende më mirë.  profesoresh e zgjuar dhe shpresoj të vazhdoj me këtë ritëm.

profesor i mirë gjithashtu i mirëkuptueshëm ndaj studentëve.  t mire  t mie  t mir  te mire te pergjethesi  nuk ka.mbajt konsultime  shum i.mir

tkeqe  ma i miri  skom pershtypje  shum e mir  r  tmirë  te shkelqyeshme  pershtypje fantastike  mesimdhenesi ka qene shume i rregullt

korrejt  shumë te mire  skam pergjigje  profesor i shkelqyer por vetem pak arrogant  orator i mir  intelektual  profesoresh e shkelqyer  nire

yvuccucu  yvyvy  u uvvuv  uvuvyvyv  juvivb  te shkëlqyeshëm  te shkelqyer  katastrofal

përshtypje të mira. profesor i përgatitur, mbi të gjitha ligjerues dhe pedagog i mirë. i kjartë në spjegim. bashkëpunues me studentët.

përshtypje jashtëzakonisht të mira! pedagoge, edukatore dhe mësimdhënëse e duhur.  mit  \  l  1  pershtypje te mire.

profesore i suksesshem per lenden e tij.  te mura  prof i mire  shum tmir  shum tmi  ojo  neutrale  shume re mire  jo mir  nice

shume te mir  shum t mire  shum t mir  gg  hh  hah  v  mirr  more  temire  mire ne pergjithesi

pershtypje shume te mire, model se si duhet te jem nje mesimdhenes ne te ardhmen.  pershtypje shume te mire.  jo nuk kam  o  teper teper te mire  no

të mira  pa koment  shumë të mira  o tmir  teper mire  mi  kriminel  tkeqija  si trajner po, a si profesor le shume per te deshiruar  mkgv

hjj  dewfhil  enjd  gigh  bib  te japin doreheqje nga puna qe bejne  nje prof shum i mir  neutral  trajner po, profesor jo  te keqija  jejej

ndbhenakaj  nnajixbe aksknfbdbb  jndndnjsjsbsb  ,  ire  shumë të mirë  shum emir  shumemir  whahw  ashje  5  te mirr  b  n

i rregullt ne ligjerata  i kjart dhe i rregullt ne ligjerata  i rregullt dhe mundohet gjithmon ti beje atraktive ligjerata e tij

i rregullt dhe i kjart ne ligjeratat qe mban  -  snjdkr  hehe  sndjf  shhrj  jejdt  endn  jahaeh  sheh  jeehe  whe  jxjx  xjnxjx

chhxhxh  cjxjjxh  gsd  grff  hffvg  gf  gd  ?  i kenaqur  i kenawur  sss  shss  bzbzhs  hshs  sha  pershtypje te mire !

shume te mire !  skam koment  duhet te dali ne pension  katastrof


