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FORMULAR I VLERËSIMIT TË ECURISË SË 

PROJEKTIT 

 

 

SHKALLA E VLERËSIMIT (0- 40) 

Shkalla e vlerësimit ka për qëllim të lehtësojë vlerësimin tuaj të progresraportit 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     < 21  Mjaftueshëm 21-26  Mirë 27-31 

 Shumë mirë     32-36  Shkëlqyer > 36  

 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

Granti Nr.        Raporti Nr.       

Fakulteti       Departamenti       

Fondi total 

(AL) 
      

Data e fillimit 

të projektit 
      

Data e 

përfundimit të 

projektit 

      

Vlerësimi i raporteve të mëparshme  1.        2.        3.       

 

ELEMENTE TË VLERËSUARA 

1. Për arritjen e rezultateve në këtë fazë të projektit, a janë respektuar afatet kohora të propozuara 

në projektplan? Nëse jo, a janë dhënë shpjegimet përkatëse në raport 
     / 10 

Komente 

      

 

2. A është zbatuar projekti sipas planit të propozuar? Nëse ka ndryshime të dukshme, a janë 

ndryshime të rregullueshme? 
     / 10 
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Komente 

      

3. A janë shpenzuar fondet në këtë fazë sipas zërave të planifikuar në projektplan? Nëse jo, cilat 

janë arsyet? 
     / 5 

Komente 

      

4.  Deri në çfarë mase janë përmbushur objektivat e propozuara për periudhën e vlerësimit?      / 10 

Komente 
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5 Bazuar në rezultatet e deritanishme, a është puna e planifikuar për fazën tjetër të projektit e 

pranueshme apo duhet të rivlerësohet? 
     / 5 

Komente 

      

 

Komente të tjera & rekomandime 

      

 


