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KOLEGJI UNIVERSITAR “REALD” 
NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË 

 
Nr. _______Prot.                                                                                        Vlorë, më ___.___.2020 

 

PLAN – PUNE 
 

PËR VITIN AKADEMIK 2020 - 2021 
 
 

Në zbatim të nenit 27 dhe 28 të Statutit të Kolegjit Universitar “Reald”, si dhe nenin 13, pika 1, germa “i” 
të Rregullores së Kolegjit Universitar “Reald”, hartohet ky Plan-Pune për aktivitetin e Njësisë së Sigurimit 
të Brendshëm të Cilësisë, për vitin akademik 2020 – 2021, me detyra konkrete si më poshtë vijojnë: 
 
 

 
 
Nr.  

 
Emërtimi 

 
Përshkrimi 

 
Periudha  e 

parashikuar për 
t`u zhvilluar 

 

 
Rezultati i pritshëm 

 
1. 

 
RELACION 

 
Hartimi i një relacioni 
përmbledhës për aktivitetin e 
zyrës se NJSBC per vitin 2019-
2020, si dhe konkluzionet e 
anketimeve sipas fushave. 
 

 
Nëntor 2020 

 
Percaktimi i statistikave te 
sakta dhe analize e 
perpunimit te 
informacioneve te 
mbledhura. 

 
 
2. 

 
DOSJA E 
PEDAGOGUT 

 
a. Përputhshmëria e gradës me 

pedagogun. 
 
b. Literaturë bashkëkohore në 

syllabuste e lëndëve. 
 

 

 
Nëntor 2020 

 

 
Kontrollohen dosjet në 
funksion të konkueshmërisë 
së kurrikulave. 
 
Standartizim 
dokumentacioni. 
 

 
3. 

 
RELACION  
(mbi sezonin e 
vjeshtës, dhe të 
sezoneve në vijim). 
 

 
Zyra e NJSBC-së në 
bashkepunim me njesitë bazë. 
 

 
Nëntor 2020 

 
 
 
 

 
Respektimi i testimeve në 
oraret e miratuara. 
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4. 

HAPJE 
PROGRAMI I RI 

Aplikim për hapjen e programit 
të integruat të ciklit të dytë të 
studimeve “Master i shkencave” 
në “Mjekësi Veterinare”. 

  

 
5. 

 
RELACION  
 

 
Mbi zhvillimin e praktikës 
mësimore dhe temave e 
diplomës). 

 
 
Korrik 2021 

 
Zhvillimi konformë 
standardeve të përcaktuar 
në rregulloret përkatëse. 
 

 
6.  

 
TRYEZË E 
HAPUR  
(me studentët) 

 
“Çfarë mendoni që duhet të 
përmirësohet në IAL?” 

 
Prill 2021 

 
Kulturë të re debati 
konstruktiv nëpërmjet 
studentëve dhe anëtarëve të 
NJSBC-së. 
 

 
7. 

 
RELACION 
  
(Kontrolli i 
regjistrave dhe 
evidencave 
mësimore). 

 
Evidentimi i shifrave realë dhe 
një feedback mbi to. 
Në fokus numri i studentëve të 
pranishëm në orën e seminarit. 
 

 
Para përfundimit të 
simestrit të I-rë dhe 
II-të, në të dy ciklet 
e studimit. 
Në çdo moment që 
vlerësohet i 
nevojshëm. 
 

 
Numër optimal studentësh 
në auditor. 
 
Korrektësia lidhur me 
numrin e mungesave të 
lejueshme. 
Studenti në fokus. 
 

8. 
 

 
ANKETIME 
PERIODIKE 

 
Formate të efektshme për të parë 
në thellësi pikat e forta të 
institucionit, nga këndvështrimi i 
studentëve tanë në të dy ciklet e 
studimit. 
 
Shpërndarje formularësh për 
plotësim. 

 
Para fillimit të 
studimeve dhe në 
fund të simestrit të 
dytë. 
 

 
Nxjerrja e rezultateve reale. 
Analizë e thellë e 
rezultateve. 
 
Evidentimi i handikapeve të 
ndryshëm. 
Transparencë me studentët 
dhe stafin akademik. 
 

 
9. 

 
STUDIM TREGU 

 
Studimi i tregut të punës në 
qarkun e Vlores për punësim në 
fushën e Mjekësisë Veterinare  
 

 
Prill 2020 

 
Njohja e studentëve me 
tregun e punës. 
Ndërtimi i urave të 
bashkëpunimit me 
institucione të ndryshme. 
 

 
10  

 
AKREDITIM 
PROGRAMI 

 
Aplikim dhe hartim i 
dokumentacionit për akreditim 
programi studimi në: 
a. Mp. “Manaxhim infermieror”. 
b. Mp. “Fizioterapi” 
c. Ba. “Teknik Laboratori në 

Mjekësi”. 
 

 
Janar 2020 

 
Pergatitja e analizave dhe 
relacioneve për në ASCAL. 

 
11. 

 
KONFERENCË 
RAJONALE  

 
Ideja bazohet në angazhimin e 
stafit akademik drejt një kërkimi 

 
Qershor 2021 

 
Risi e KU “Reald” për t`u 
promovuar edhe në pikën 
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 shkencor më të thelluar, për të 
sjellë ide, projekte e punime në 
funksion të zhvillimit rajonal dhe 
kombëtar, ne fushen e mjekesise. 
 

më të lartë të kërkimit 
shkencor dhe botimit. 
 
Pjesëmarrje përveç stafit 
tonë akademik, edhe staf 
nga IAL të tjera, por dhe e 
studentëve ekselentë. 
  

 
 

Kryetare e NJSBC 
 

Msc. Seljana LEKAJ 
 
 
 

 


