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FORMULARI I VLERËSIMIT TË RAPORTIT 

PËRFUNDIMTAR 

 

SHKALLA E VLERËSIMIT ( 0- 50) 

Shkalla e vlerësimit ka për qëllim të lehtësojë vlerësimin tuaj të Raportit Përfundimtar të bashkëngjitur në lidhje me secilën 

nga pikat e renditura më poshtë. Meqenëse rezultati i përgjithshëm i të gjitha pikave të marra së bashku do të përcaktojë 

vlerësimin e përgjithshëm të Raportit, sigurohuni që të plotësohen të gjitha çështjet e kërkuara. Gjatë vlerësimit, jeni të 

lutur të jepni hollësisht komentet tuaja veçanërisht për elemente të vlerësuara me shkallët mjaftueshëm ose dobët. 

 Dobët     < 23  Mjaftueshëm 23-29  Mirë 30-36 

 Shumë mirë     37-44  Shkëlqyer > 44  

 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

Projekti Nr.         

Fakulteti       Departamenti       

Buxheti (AL)       Data e fillimit       
Data e 

përfundimit 
      

Pikët e mbledhura nga progresraporti/et  1.        2.        3.       

 

ELEMENTE TË VLERËSUARA 

1. A është zbatuar projekti sipas planit të propozuar?      / 10 

Komente 

      

 

2. A janë realizuar objektivat e paravendosura të projektit?      / 10 
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Komente 

      

3.  Duke marrë parasysh nevojën dhe rëndësinë e kërkimit në fushën e studimit të projektit, a është 

arritur që rezultatet e projektit të kenë siguruar mbështetje të vazhdueshme për projektet e 

ardhshme? 

     / 5 

Komente 

      

4.  A është e qartë nga raporti përfundimtar se rezultatet e fituara do të publikohen (ose kanë 

gjeneruar publikime)? A është qëllimi i justifikuar? A është e pranueshme shkalla e njohjes së 

cilësisë së publikimit? 

     /15 

Komente 
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5.  Deri në çfarë mase rezultatet e kërkimit kanë kontribuar në rritjen e cilësisë së veprimtarisë 

mësimore – kërkimore të Universitetit? 
     / 5 

Komente 

      

6.  A ka kontribuar projekti në krijimin e mendimeve të reja shkencore për Shqipërinë apo Rajonin 

(Ballkanin Perëndimor)? 

     / 

5 

Komente 
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Komente të tjera dhe/ ose Rekomandime 

      


