Shtojca 11 – Formati i Raportit të Vlerësimit të Jashtëm

Raporti i Vlerësimit të Jashtëm Institucional të
EMRI I IAL

Grupi i vlerësimit të jashtëm:
......

Kryetar

Firma

......

Antar

Firma

......

Antar

Firma

......

Antar

Firma

Data: ditë/muaj/viti

Përmbajtja

[Tabela e përmbajtjes me numrat e faqeve]

Rreth këtij vlerësimi
Qëllimi i përgjithshëm i vlerësimit të jashtëm është të vlerësojë nëçfarëshkalle IAL përmbush Standardet
Shtetërore Shqiptare, të hyra në fuqi në2011. Vlerësimi i jashtëm institucional është njëproces i vlerësimit
me ekspertë të jashtëm, ku çdo grup ekspertësh përbëhet nga ekspertë të Mbretërisë së Bashkuar, të
përzgjedhur dhe caktuar nga QAA-UK dhe nga ekspertë shqiptarë të përzgjedhur dhe caktuar nga APAAL.
Raportet përfundimtare do të shërbejnë jo vetëm për akreditimin institucional, bazuar në shkallën e
përmbushjes së standardeve nga IAL-ja, por dhe për të informuar IAL-të, qeverinëshqiptare, publikun dhe
studentët sesi IAL i përmbush standardet. Kjo gjithashtu synon të inkurajojë IAL-të tëpunojnë në drejtim
të përmirësimittëcilësisë, proces përmes të cilit Institucionet e Arsimit të Lartë sistematikisht përmirësojnë
cilësinë e shërbimit dhe mënyrat sesi mbështesinstudentëtpër mësimnxënie.
StandardetShtetërore tëCilësisë janë grupuar nën 5 fushavlerësimi: Organizimi dhe Menaxhimi i tij;
Burimet; Kurrikula; Mësimdhënia, mësimnxënia, vlerësimi dhe kërkimi si dhe Studentët dhe mbështetja e
tyre.
Ky raport identifikon karakteristikat e praktikave më të mira, rekomandimet, pohimet e veprimtarisë në
zhvillim e sipër dhe dobësitë për çdofushë vlerësimi, përfshirë gjykimin se nëçfarë niveli IAL i përmbush
standardet.
Format
e
gjykimet
që
ekspertët
mund
të
japin
janë:
standardet
janëpërmbushurplotësisht,standardet janëpërmbushur kryesisht,standardet janëpërmbushur pjesërishtose
standardet nuk janë përmbushur.
Në fund, ekspertët do të konkludojnë duke i rekomanduar Këshillit të Akreditimit një gjykim të
përmbledhur. Gjykimi i përmbledhur është 1 nga 4 nivelet/llojet:






Standardet Shtetërore të Cilësisë janë përmbushur
Standardet Shtetërore të Cilësisëjanë përmbushur kryesisht
Standardet Shtetërore të Cilësisë janë përmbushur pjesërisht

Standardet Shtetërore të Cilësisë nuk janë përmbushur.

Konteksti i këtij vlerësimi 3
[Informacion i përgjithshëm për IAL]

Raport i përmbledhur
[Tekst ku përmblidhet konteksti i IAL-së, antarët e grupit të vlerësimit të jashtëm, gjetjet dhe gjykimet
nga të pesëfushat e vlerësimit dhe gjykimi i përgjithshëm i rekomanduar. Maksimumi 1000 fjalë)

Përmbledhje e gjetjeve
Praktikat e mira
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi këto karakteristika të praktikave të mira:




Tekst për praktikat e mira 1
Tekst për praktikat e mira 1
Etj

Dobësitë
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi dobësitë e mëposhtme:




Tekst për dobësitë 1
Tekst për dobësitë2
Etj

Rekomandimet
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi rekomandimet e mëposhtme:




Tekst për rekomandim 1
Tekst për rekomandim 2
Etj

Pohimi i veprimeve të ndërmarra
Grupi i vlerësimit të jashtëm pohon veprimet e ndërmarra si më poshtë:




Tekst për pohim 1
Tekst për pohim2
Etj

Përmbledhje e gjykimeve për çdo fushë vlerësimi

1.
2.
3.
4.
5.

Standardet për organizimin dhe menaxhimin e tij .............
Standardet për burimet janë ..............
Standardet për kurrikulën .............
Standardet për mësimdhënien, mësimnxënien, vlerësimin dhe kërkimin ..............
Standardet për studentët dhe mbështetja e tyre ............

Gjykimi i Përmbledhur
Ekspertët i rekomandojnë Këshillit të Akreditimit që [Emri i IAL], Standardet Shtetërore të
Cilësisë: përmbushen plotësisht/ përmbushen kryesisht / përmbushen pjesërisht / nuk përmbushen.

Raporti i Detajuar
Fusha e Vlerësimit 1: Organizimi i IAL dhe Menaxhimi i tij
[Shtjellim mbi vlerësimin dhe analizimin e evidencave të ekspertëve. 1000-1500 fjalë]
Gjetjet
Praktikat e mira
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi këto karakteristikatë praktikave të mira:




Tekst për praktikat e mira 1
Tekst për praktikat e mira 1
Etj

Dobësitë
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi dobësitë e mëposhtme:




Tekst për dobësitë 1
Tekst për dobësitë 2
Etj

Rekomandimet
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi rekomandimet e mëposhtme:




Tekst për rekomandim 1
Tekst për rekomandim 2
Etj

Pohimi i veprimeve të ndërmarra
Grupi i vlerësimit të jashtëm pohon veprimet e ndërmarra si më poshtë:




Tekst për pohim1
Tekst për pohim2
Etj

Vlerësim
Standardet për organizimin dhe menaxhimin e tij:përmbushen plotësisht/ përmbushen
kryesisht / përmbushen pjesërisht / nuk përmbushen.

Fusha e Vlerësimit 2: Burimet
Shtjellim mbi vlerësimin dhe analizimin e evidencave të ekspertëve. 1000-1500 fjalë]
Gjetjet
Praktikat e mira
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi këto karakteristika të praktikave të mira:




Tekst për praktikat e mira 1
Tekst për praktikat e mira 1
Etj

Dobësitë
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi dobësitë e mëposhtme:




Tekst për dobësitë 1
Tekst për dobësitë 2
Etj

Rekomandimet
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi rekomandimet e mëposhtme:




Tekst për rekomandim 1
Tekst për rekomandim 2
Etj

Pohimi i veprimeve të ndërmarra
Grupi i vlerësimit të jashtëm pohon veprimet e ndërmarra si më poshtë:




Tekst për pohim1
Tekst për pohim2
Etj

Vlerësim
Standardet për burimet:përmbushen plotësisht/ përmbushen kryesisht / përmbushen
pjesërisht / nuk përmbushen.

Fusha e Vlerësimit 3: Kurrikula
Shtjellim mbi vlerësimin dhe analizimin e evidencave të ekspertëve. 1000-1500 fjalë]
Gjetjet
Praktikat e mira
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi këto karakteristikatë praktikave të mira:




Tekst për praktikat e mira 1
Tekst për praktikat e mira 1
Etj

Dobësitë
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi dobësitë e mëposhtme:




Tekst për dobësitë 1
Tekst për dobësitë 2
Etj

Rekomandimet
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi rekomandimet e mëposhtme:




Tekst për rekomandim 1
Tekst për rekomandim 2
Etj

Pohimi i veprimeve të ndërmarra
Grupi i vlerësimit të jashtëm pohon veprimet e ndërmarra si më poshtë:




Tekst për pohim1
Tekst për pohim2
Etj

Vlerësim
Standardet për kurrikulën:përmbushen plotësisht/ përmbushen kryesisht / përmbushen
pjesërisht / nuk përmbushen.

Fusha e Vlerësimit 4: Mësimdhënia, mësimnxënia, vlerësimi dhe kërkimi
[Shtjellim mbi vlerësimin dhe analizimin e evidencave të ekspertëve. 1000-1500 fjalë]
Gjetjet
Praktikat e mira
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi këto karakteristikatë praktikave të mira:




Tekst për praktikat e mira 1
Tekst për praktikat e mira 1
Etj

Dobësitë
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi dobësitë e mëposhtme:




Tekst për dobësitë 1
Tekst për dobësitë 2
Etj

Rekomandimet
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi rekomandimet e mëposhtme:




Tekst për rekomandim 1
Tekst për rekomandim 2
Etj

Pohimi i veprimeve të ndërmarra
Grupi i vlerësimit të jashtëm pohon veprimet e ndërmarra si më poshtë:




Tekst për pohim1
Tekst për pohim2
Etj

Vlerësim
Standardet për fushën mësimdhënia, mësimnxënia, vlerësimi dhe kërkimi: përmbushen
plotësisht/ përmbushen kryesisht / përmbushen pjesërisht / nuk përmbushen.

Fusha e Vlerësimit 5: Studentët dhe Mbështetja e tyre
Shtjellim mbi vlerësimin dhe analizimin e evidencave të ekspertëve. 1000-1500 fjalë]
Gjetjet
Praktikat e mira
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi këto karakteristikatë praktikave të mira:




Tekst për praktikat e mira 1
Tekst për praktikat e mira 1
Etj

Dobësitë
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi dobësitë e mëposhtme:




Tekst për dobësitë 1
Tekst për dobësitë 2
Etj

Rekomandimet
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi rekomandimet e mëposhtme:




Tekst për rekomandim 1
Tekst për rekomandim 2
Etj

Pohimi i veprimeve të ndërmarra
Grupi i vlerësimit të jashtëm pohon veprimet e ndërmarra si më poshtë:




Tekst për pohim 1
Tekst për pohim2
Etj

Vlerësim
Standardet për studentët dhe mbështetja e tyre; përmbushen plotësisht/ përmbushen
kryesisht / përmbushen pjesërisht / nuk përmbushen.

Gjetjet e Përmbledhura
Shtjellim mbi vlerësimin dhe analizimin e evidencave të ekspertëve. 1000-1500 fjalë]
Gjetjet
Praktikat e mira
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi këto karakteristikatë praktikave të mira:




Tekst për praktikat e mira 1
Tekst për praktikat e mira 1
Etj

Dobësitë
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi dobësitë e mëposhtme:




Tekst për dobësitë 1
Tekst për dobësitë 2
Etj

Rekomandimet
Grupi i vlerësimi të jashtëm identifikoi rekomandimet e mëposhtme:




Tekst për rekomandim 1
Tekst për rekomandim 2
Etj

Pohimi i veprimeve të ndërmarra
Grupi i vlerësimit të jashtëm pohon veprimet e ndërmarra si më poshtë:




Tekst për pohim 1
Tekst për pohim2
Etj

Përmbledhje e gjykimeve për çdo Fushë Vlerësimi
1.
2.
3.
4.
5.

Standardet për organizimin dhe menaxhimin e tij ...........
Standardet për burimet ..............
Standardet për kurrikulën ...........
Standardet për mësimdhënien, mësimnxënien, vlerësimin dhe kërkimin ............
Standardet për studentët dhe mbështetja e tyre ................

Gjykimi i Përmbledhur
Ekspertët i rekomandojnë Këshilli të Akreditimit që në [Emri i IAL], Standardet Shtetërore të
Cilësisë: përmbushen plotësisht/ përmbushen kryesisht / përmbushen pjesërisht / nuk
përmbushen.

