
 

 

Pyetësor 

Për Alumnit e Fakultetit Edukimit të Universitetit Publik të Gjilanit “Kadri Zeka” 

 

I nderuar, ish- student i/e FE te UKZ-së,  

Meqë jemi në fazën e riakreditimit të programeve studimore të Fakultetit të Edukimit, ne kemi 

nevojë për mendimet e juaja në pyetjet e mëposhtme, më qëllim të marrjes së informacionit 

mbi zhvillimin e karrierës suaj, (qarko njërën nga shkallët e vlerësimit) 

Ju faleminderit për kohën tuaj!      

 

1.Të dhënat e të anketuarit: 

Gjinia:       □Femër  □Mashkull 

Koha e diplomimit.................................. 

Kohëzgjatja e studimeve:  _____ vjet 

Drejtimi:   □Parashkollor        □Fillor 

Nota mesatare _________ 

 

2. Studimet në Fakultetin e Edukimit të UKZ-së më kanë ndihmuar për të vazhduar më 

tutje: 

 (qarko njërën nga shkallët e vlerësimit) 

Nuk pajtohem aspak,     1              2              3              4              5             Pajtohem plotësisht 

 

3.Kohëzgjatja e studimeve për përgatitjen e mësimdhënësve parashkollor / fillor, ka 

mundësuar përgatitjen time si mësimdhënës? 

Nuk pajtohem aspak,     1              2              3              4              5             Pajtohem plotësisht 

 



 

4.Mendoni se programi studimor i ofruar nga fakulteti ju ka përgatitur për tregun e 

punës? 

Nuk pajtohem aspak,     1              2              3              4              5             Pajtohem plotësisht 

 

5.Programi studimor ju ka ofruar  kompetenca kyçe: 

 kompetencat e përmbajtjes teorike dhe praktike mësimore, 

kompetencat e metodologjisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies, 

 Të gjitha 

 

6.  Pas përfundimit të studimeve bachelor kam: 

 vazhduar studimet master në UP 

 vazhduar studimet master në Kolegj Privat në Kosovë  

            Tjetër .... 

 

6. Cila është pozita e juaj aktuale? 

 Jam punësuar në shkollën............................................................................................. 

 Jam punësuar në shkollën private................................................................................. 

 Jam punësuar ne sektorin privat – në fushën tjetër....................................................... 

           I/e papunë........................................................................................................................ 

 

7.Sa është i përshtatshëm programi studimor që keni përfunduar  për zhvillim 

profesional, nga perspektiva e mësimdhënësit të  ri? 

Nuk pajtohem aspak,     1              2              3              4              5             Pajtohem plotësisht 

 

8.Cili është plani i juaj i karrierës? 

Të vazhdoj studimet në master. 

Të ndjek trajnime për zhvillim profesional 

 Tjetër .............................................. 



 

 

9.Studimet e mia në programin (parashkollor / fillor), kanë mundësuar përgatitjen time 

si mësimdhënës? 

 Shumë 

Pak 

Aspak 

 

 

10. Cili është vlerësimi i juaj i përgjithshëm për cilësinë e programeve studimore që ju i 

keni ndjekur/përfunduar ?  (qarko njërën nga shkallët e vlerësimit) 

Cilësi e ulët          1                   2                   3                 4                       5           Cilësi e lartë 

 

 

 

 

11. Koment në lidhje më Fakultetin Edukimit (për programin, profesorët, asistentët dhe 

stafin administrativ) 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 


