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PYETËSOR 

Për alumnit e Fakultetit Juridik të Universitetit “Kadri Zeka”, Gjilan 

 

I/e nderuar, ish student/e e Fakultetit Juridik të Universitetit “Kadri Zeka”,  

duke qene se ndodhemi në fazën e riakreditimit të programit studimor të Fakultetit Juridik, si dhe duke 

synuar gjithnjë e më tepër avancimin dhe reformimin e institucionit tonë në kontekst të përgjithshëm, 

konsiderojmë se edhe opinionet e juaja do të kontribuonin pozitivisht në gjithë këtë proces. 

Rrjedhimisht, duke shpresuar që Ju do të gjeni kohë dhe do të përgjigjeni në pyetjet në vijim, ne gjithsesi 

ju falenderojmë për mirëkuptimin dhe mbështetjen tuaj! 

 

                                              Dekan 

                                                                                               Prof.  Asoc. Dr. Sadik Haxhiu  

                                                                          Kordinatore e cilësisë  

                                                                            Dr. Sc. Fatmire Krasniqi 

 

 

Të dhënat e të anketuarit: 

Gjinia:     □Femer  □Mashkull 

Koha e diplomimit:__________________ 

Kohëzgjatja e studimeve:  _____ vjet 

Fakulteti:__________________________ 

Nota mesatare:_____________________ 

 



Pyetjet: 

1.  Pas përfundimit të studimeve bachelor unë: (vendosni √) 

 I kam vazhduar studimet master në Universitetin “Kadri Zeka” 

 I kam vazhduar studimet master në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”  

 I kam vazhduar studimet master në Kolegj Privat në Kosovë 

 I kam vazhduar studimet master në universitet rajonal 

 I kam vazhduar studimet master në universitet perendimor 

 Nuk i kam vazhduar studimet master 

Tjeter:  

 

2. Pas përfundimit të studimeve bachelor: (vendosni √) 

 Jam punësuar në sektorin shtetëror-publik 

 Jam punësuar në sektorin joqeveritar (OJQ) 

 Jam punësuar në sektorin privat–në fushën e studimeve 

 Jam punësuar në sektorin privat–në fushë tjetër 

 Jam punësuar në biznes familjar 

 Kam hapur biznesin tim 

 Kam dalë jashtë shtetit-jam punësuar në fushën e studimeve  

 Kam dalë jashtë shtetit-jam punësuar jo në fushën e studimeve 

 Kam dalë jashtë shtetit dhe jam akoma i papunë  

 Jetoj në Kosovë dhe jam akoma i papunë 

Tjeter  

 

3. Studimet në Fakultetin Juridik më kanë ndihmuar në aspektin profesional: (vendosni √) 

□Aspak □Pak  □Nuk e di (neutral)  □ shumë □teper shumë 

4. Studimet në Fakultetin Juridik profesionalisht më kanë përgatitur vetëm në aspektin: 

□ Teorik □ Praktik  □ Teorik dhe praktik 

5. Fakulteti Juridik, programi bachelor: (vendosni √) 

 Është i përshtatshëm dhe i dobishëm për të vazhduar më tutje në studime  

 Nuk është shumë i papërshtatshëm, prandaj duhet të reformohet (ndryshohet) për të 
vazhduar më tutje në studime 

 Nuk kam opinion (mes njëres dhe tjetrës) 

 

6. Përgatitja e fituar nga studenti gjatë studimeve në Fakultetin Juridik: (vendosni √) 

 Është e përshtatshme dhe e dobishme për të vazhduar në punë 

 Nuk është shumë e papërshtatshme për tregun e punës, prandaj duhet bërë reformime 
(ndryshime) 

 Nuk kam opinion (mes njëres dhe tjetrës) 

 

 



7. Nëse ju do të kishit rastin që të riktheheshit edhe një herë në studimet tashmë të përfunduara në 

Fakultetin Juridik, a do të zgjidhnit sërish Fakultetin Juridik të Universitetit “Kadri Zeka”? (vendosni √) 

□  Po                                                □ Jo                                                      □ Nuk e di 

 

8. Do t’ja sugjeronit ndonjë anëtari të familjes apo mikut/mikes suaj fillimin e studimeve në Fakultetin 

Juridik të Universitetit “Kadri Zeka”? (vendosni √) 

□  Po                                                □ Jo                                                      □ Nuk e di 

 

9. Cili është vlerësimi i juaj i përgjithshëm për cilësinë e programit studimor që ju keni ndjekur? (vendosni 

√) 

□  1                          □  2                         □  3             □  4                         □ 5 

 

10. Cili është vlerësimi i juaj i përgjithshëm për cilësinë e stafit akademik (për profesorët)? (vendosni √) 

□  1                          □  2                         □  3             □  4                         □ 5 

 

11. Cili është vlerësimi i juaj i përgjithshëm për cilësinë e stafit akademik (për asistentët)? (vendosni √) 

□  1                          □  2                         □  3             □  4                         □ 5 

 

12. Cili është vlerësimi i juaj i përgjithshëm për cilësinë dhe shërbimet e ofruara nga administrata e 

fakultetit? (vendosni √) 

□  1                          □  2                         □  3             □  4                         □ 5 

 

 13. Komentet e juaja në lidhje me Fakultetin Juridik (për: programin, profesorët, asistentët dhe stafin 

administrativ) 

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

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

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

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

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

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


