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PJESA E PARË 

Qëllimi, fusha e zbatimit, përkufizime 

Neni 1 
Qëllimi 

Kjo rregullore parashikon funksionimin e Këshillit të Sigurimit të Cilësisë, si edhe synon 
rregullimin e procesit të vlerësimit të arsimimit, mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe çdo 
shërbimi në Shkollën e Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër), si zhvillimin e cilësisë, ngritjen e 
sistemit të kontrollit të brendshëm, aplikimin, zhvillimin dhe vlerësimin e tij, miratimin e 
treguesve të cilësisë në kuadër të periudhës së “vlerësimit të jashtëm”, si edhe kryerjen e të 
gjitha përgatitjeve të nevojshme gjatë këtij procesi. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

Kjo rregullore rregullon organizimin dhe administrimin e punës, në kuadër të vlerësimit 
akademik dhe zhvillimit të cilësisë, vlerësimit institucional, kontrollit periodik dhe periudhës 
së përmirësimit në Shkollën e Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër). 
 

Neni 3 
Përkufizime 

Në këtë rregullore: 

Shkolla e Lartë:            Shkolla e Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër); 

Këshilli i Lartë:              Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë  "Hëna e Plotë"(Bedër); 

Njësitë akademike:         Fakultetet, departamentet, si edhe qendrat kërkimore në 

                                       Shkollën e Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër); 

Program: Programet mësimore pranë departamenteve të Shkollës së Lartë "Hëna e 
Plotë"(Bedër).  

Këshilli i Sigurimit të Cilësisë së Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër) (KSC): 
Këshilli është përgjegjës për monitorimin dhe koordinimin e veprimtarive të ndërmarra në 
kuadër të menaxhimit dhe vlerësimit akademik dhe administrativ, përmirësimin e cilësisë, 
planifikimin strategjik, vlerësimin institucional, vlerësimin e jashtëm, kontrollin periodik, si 
edhe ndjekjen e përmirësimit të cilësisë në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).  
 
Misioni: Misioni i Këshillit të Sigurimit të Cilësisë (KSC) është vlerësimi periodik i 
efikasitetit të veprimtarive mësimore, kërkimore-zhvillimore, si edhe të veprimtarive 
administrative dhe financiare të institucionit.  

Njësia përpiluese Njësia kontrolluese Njësia miratuese 
Zyra e burime njerëzore dhe çështjeve juridike Këshilli i Sigurimit të Cilësisë Senati/Këshilli i lartë 
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Vizioni: Objektivat që synohen të arrihen nga njësitë akademike dhe administrative të 
Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër). 

Planifikim i burimeve: Planifikimi i burimeve ekonomike dhe njerëzore me synim realizimin 
e qëllimeve të mësipërme. 

 
Qëllimet institucionale: Aktivitetet dhe projektet e matshme të planifikuara nga Shkolla e 
Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), me qëllim realizimin e strategjive institucionale të përcaktuara 
paraprakisht. 
 
Qëllimet e njësisë: Qëllimet themelore, në përputhje me strategjitë e përcaktuara paraprakisht 
nga Shkolla e Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), të cilat pasqyrojnë synimet e njësive akademike 
dhe administrative. 
 
Qëllimi individual: Aktivitetet e nevojshme dhe qëllimet që pasqyrojnë objektivat e matshëm 
të cilësisë së punonjësve të njësive përkatëse, në kuadër të realizimit të qëllimeve të 
përcaktuara nga njësitë, si p.sh. fakultetet, departamentet, qendrat. 
 
Aktivitete dhe projekte: Aktivitetet dhe projektet e parashikuara në buxhet ose të 
panevojshme për t’u parashikuar në buxhet, të matshme nëpërmjet treguesve të performacës, 
në kuadër të realizimit të synimeve të përfshira në qëllimet strategjike të Shkollës së Lartë 
"Hëna e Plotë"(Bedër).  
 
Plani i zbatimit: Planet të cilat përcaktojnë periudhat e nevojshme, përgjegjësitë dhe afatet e 
realizimit të aktiviteteve dhe projekteve të institucionit, njësive akademike ose administrative, 
në përputhje me qëllimet dhe strategjitë e Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër). 
 
Aktorët: Studentët e Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), si edhe të diplomuarit, 
institucionet e tjera profesionale kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat kanë lidhje me 
arsimin ose mund të kenë në të ardhmen, sektorët, institucionet, organizatat, si edhe anëtarët e 
tyre. 
 
Shkalla e performancës: Treguesit e matshëm të shkallës së realizimit të qëllimeve 
strategjike të deklaruara nga Shkolla e Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), si dhe nga të gjitha njësitë 
e tij.  
 
Monitorimi: Punimet mbi matjen e suksesit dhe vlerësimin e masave të ndërmarra në kuadër 
të strategjive të përmirësimit dhe zhvillimit të njësive akademike dhe administrative të 
Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër). 
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Përmirësimi: Objektivat e përcaktuar nga ana e Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), si 
edhe veprimtaritë e kryera për përmbushjen e këtyre objektivave, si dhe veprimtaritë e kryera 
për pakësimin e mospërputhjeve ndërmjet aksioneve të kryera dhe rezultateve të arritura. 
 
Përmirësimi i planit të veprimit: Plani i cili parashikon përmirësimet që do të bëhen, 
përgjegjësitë për realizimin e tyre dhe afatet, bazuar në përfundimet e procesit të vlerësimit të 
brendshëm dhe të jashtëm të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër). 
 
Vlerësimi i brendshëm: Vlerësimi periodik i rezultateve të cilësisë së arsimimit, kërkimit, 
burimeve njerëzore, financave, infrastrukturës, marrëdhënieve me publikun, marrëdhënieve 
ndërkombëtare, aktiviteteve sociale dhe kulturore, punimeve në kuadër të zhvillimit të cilësisë 
dhe aktiviteteve përmirësuese. 
 
Vetëvlerësimi: Procesi i vlerësimit gjithëpërfshirës, sistematik dhe i rregullt, i kryer nga 
persona të caktuar nga drejtuesit e Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), mbi arsimimin, 
kërkimin, burimet njerëzore, financat, infrastrukturën, marrëdhëniet me publikun, 
marrëdhëniet ndërkombëtare, aktivitetet sociale dhe kulturore si dhe punimet në kuadër të 
zhvillimit të cilësisë dhe aktiviteteve përmirësuese. 
 
Vlerësimi institucional: Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i mjedisit në tërësi, në kuadër të 
vlerësimit akademik të Shkollës së Lartë dhe periudhës së zhvillimit të cilësisë. 

Vlerësimi i jashtëm: Vlerësimi i jashtëm, nga një institucion i pavarur kombëtar ose 
ndërkombëtar i aspekteve të tilla të cilësisë, si: arsimimi, kërkimi, burimet njerëzore, financat, 
infrastruktura, marrëdhëniet me publikun, marrëdhëniet ndërkombëtare, aktivitetet sociale dhe 
kulturore.   

Grupet e vlerësimit: Grupi i caktuar me qëllim kryerjen e përgatitjes së vlerësimit 
institucional të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër). 

Vlerësuesit e jashtëm: Institucioni, organizata ose këshillat, të cilët kryejnë veprimtarinë e 
tyre brenda ose jashtë vendit dhe mundësojnë pajisjen me “Çertifikatat e vlerësimit të 
cilësisë”. 
 
Vizitë në vend: Vizitat e programuara të kryera nga vlerësuesit e jashtëm dhe të brendshëm 
në njësitë e ndryshme të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), me qëllim kryerjen e 
vlerësimit.  
 
Komisionet ad-hoc: Komisione të cilat, në bashkëpunim dhe në funksion të KSC, japin 
rekomandime dhe kontribut në fushat për të cilat nevojiten njohuri të veçanta teknike, duke 
vendosur marrëdhënie me njësitë akademike dhe administrative, gjatë procesit të vlerësimit 
akademik dhe zhvillimit të cilësisë, planifikimit strategjik, vlerësimit institucional, vlerësimit 
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të jashtëm, përmirësimit periodik dhe auditimit të arsimimit, kërkimit, burimeve njerëzore, 
financat, infrastruktura, marrëdhëniet me publikun, marrëdhëniet ndërkombëtare, aktivitetet 
sociale dhe kulturore. 
 
Bazat e planit strategjik: Bazat e planit strategjik të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë" 
(Bedër). 
 
Periudha e drejtimit strategjik: Mbështetur në aspektet e dobëta dhe të forta të rezultuara 
nga vlerësimi i brendshëm dhe i jashtëm, periudha e drejtimit strategjik është periudha gjatë 
së cilës kryhet identifikimi i rreziqeve dhe mundësive, përcaktimi i strategjive zhvillimore të 
cilësisë, kthimi i tyre në objektiva të matshëm dhe tregues të performacës. 
 
Analiza “SWOT”: Analiza e cila pasqyron anët e forta dhe të dobëta, si edhe mundësitë dhe 
rreziqet për institucionin. 
 

Çertifikata e cilësisë: Çertifikatë e cila pasqyron nivelin e cilësisë së shërbimit të arsimit, 
edukimit, kërkimit shkencor dhe atij administrativ pas përfundimit të vlerësimit të jashtëm.  

Çertifikata e regjistrimit të cilësisë: Çertifikata e cila pasqyron kompetencën e këshillit, 
organizatës ose komisioneve të pavarura në institucion për vlerësimin e nivelit të cilësisë së 
shërbimeve akademike dhe administrative, si dhe politikave të zhvillimit të cilësisë. 

Raporti vjetor i vlerësimit: Raporti vjetor i cili paraqet rezultatet e vlerësimit akademik dhe 
zhvillimit të cilësisë në institucion. 
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PJESA E DYTË 

Këshilli i Sigurimit të Cilësisë  
së Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër) 

Neni 4 
Formimi dhe detyrat 

Këshilli përbëhet nga 15 anëtar mes te cilëve një kryetar, dy nënkryetar, të paktën një ekspert 
i jashtëm, dhe një relator të cilët zgjidhen nga senati. 
 
Autoritetet drejtuese të SHLP “Hëna e Plotë” (Bedër), si rektori, dekanët dhe kancelari nuk 
mund të jenë anëtarë të KSC-së.  

Neni 5 
Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të këshillit 

Çdo dy vjet Senati i Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër) përcakton anëtarët e KSC. 
 

Neni 6 
Vendimmarrja në këshill 

Mbledhja e KSC quhet e vlefshme, në rast se në të marrin pjesë më shumë se gjysma e të 
gjithë anëtarëve. Vendimet merren me dy të tretat e të gjithë anëtarëve pjesëmarrës në 
mbledhje. Në rast barazimi, vota e kryetarit të mbledhjes është vendimtare. 
 

Neni 7 
Afatet e mbledhjes 

KSC mblidhet në mbledhje të zakonshme të paktën një herë në muaj. Në raste të nevojshme, 
kryetari mund të thërrasë mbledhjen e jashtëzakonshme. Por, duke siguruar edhe pjesëmarrjen 
e personave të interesuar, ai thërret mbledhjen e zgjeruar. 
 

Neni 8 
Detyrat e këshillit 

KSC merr përsipër: 
1 Në kuadër të procesit të koordinimit të planifikimit strategjik në SHLP “Hëna e Plotë” 

(Bedër), këshilli monitoron procesin e vlerësimit të mësimdhënies, si edhe çdo veprim 
akademik dhe administrativ,  zhvillimin e cilësisë dhe miratimin e standardeve të cilësisë; të 
gjitha këto në përputhje me planin strategjik dhe misionin SHLP “Hëna e Plotë” (Bedër). 

2 Hulumtimin e modeleve të ndryshme, në kuadër të përmirësimit të cilësisë, që mund të 
merren si shembull, si edhe shpërndarjen e tyre në njësitë e tjera akademike dhe 
administrative.  
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3 Koordinimin e zbatimit të standardeve të kontrollit të brendshëm, në përputhje me kuadrin 

rregullator të SHLP “Hëna e Plotë” (Bedër), përgatitjen e planit të veprimit të kontrollit të 
brendshëm, si edhe, në raste të nevojshme, përcaktimin e standardeve të reja në institucion.  

4 Përcaktimin e objektivave strategjikë afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, në përputhje me 
misionin, vizionin dhe gjendjen SHLP “Hëna e Plotë” (Bedër). 

5 Identifikimin e gjendjes dhe monitorimin e treguesve të realizimit të treguesve strategjikë. 
6 Rekomandimin e qëllimeve dhe strategjive institucionale. 
7 Propozime mbi zbatimin e planit strategjik të institucionit dhe planin e veprimit. 
8 Propozimin e aktiviteteve për përmirësimin dhe monitorimin periodik në të gjithë 

institucionin. 
9 Përgatitjen e rekomandimeve shtesë në udhëzuesit e KSC mbi përmirësimin e cilësisë dhe 

planifikimin strategjik të njësive akademike dhe administrative. 
10  Përgatit dhe administron planifikimin strategjik të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër) 

dhe afatet e zbatimit të tij. 
11 Kryen planifikimin e burimeve për çdo aktivitet dhe projekt, në kuadër të një veprimi 

strategjik të njësisë akademike dhe administrative të institucionit. 
12 Vlerëson financimin aktual dhe shpenzimet e investimeve, të nevojshme për planifikimin 

strategjik dhe zbatimin e tij nga njësitë akademike dhe administrative, në një periudhë afat-
shkurtër, afatmesme, afatgjatë.  

13 Vlerëson dhe publikon të gjitha veprimtaritë e përgatitura në njësi mbi vlerësimin e 
shërbimeve akademike dhe administrative, zhvillimin e cilësisë dhe miratimin e standardeve 
të cilësisë, në kuadrin e planit dhe qëllimeve strategjike të Shkollës së Lartë "Hëna e 
Plotë"(Bedër).  

14 Siguron koordinimin e procesit të planifikimit strategjik në njësi dhe përshtatjen me ligjin për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe aktet e tjera nënligjore. Në kuadrin e planit dhe 
qëllimeve strategjike kryen vlerësimin e shërbimeve administrative, zhvillimin e cilësisë, 
miraton standardet e cilësisë, si dhe kryen çdo detyrë tjetër në këtë kuadër dhe publikon 
rezultatet. 

15 Njofton njësitë për vendimet e marra, mbikëqyr zbatimin e procesit të punës në kuadrin e 
sigurimit të cilësisë dhe monitoron rezultatet e kësaj pune.  

16 Ndjek procesin e vlerësimit të brendshëm të institucionit, si dhe përgatitjen ose mbikëqyrjen e 
përgatitjes së raportit të vetëvlerësimit. 

17  Ndjek përgatitjen e terrenit për “vlerësimin e jashtëm” të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë" 
(Bedër) dhe vënien në dispozicion të institucionit ose organizatës së vlerësimit të jashtëm të 
çdo informacioni të nevojshëm. 

18 Ndjek nga afër punimet e vlerësimit të brendshëm dhe të atij institucional dhe i koordinon me 
masat e ndërmarra në kuadër të planifikimit strategjik, përmirësimit dhe monitorimit 
periodik.  

19 Jep sugjerime duke u bazuar në problemet e evidentuara nga analiza “SWOT”. 
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20 Shqyrton dhe ia paraqet për miratim Senatit raportet e saj, pasi të ketë marrë edhe opinionin e 

KSC, mbi formën dhe përmbajtjen e raporteve vjetore mbi vlerësimin akademik dhe 
zhvillimin e cilësisë së njësive akademike dhe administrative të paraqitura në KSC. 

 
Neni 9 

Komisionet Ad-Hoc 
Formimi i komisionit dhe kryetari 

KSC, në raste të nevojshme dhe për fusha në të cilat nevojitet një ekspertizë e veçantë, vendos 
krijimin e komisioneve ad-hoc. Çdo komision përbëhet nga e shumta pesë anëtarë. Kryetari i 
komisionit zgjidhet mes anëtarëve të tij. Komisioni, në rast se e gjykon të arsyeshme, mund të 
kërkojë mendimin e personave të tretë, sipas fushës së tyre të ekspertizës ose mund t’i caktojë 
ato si anëtarë të komisionit. 
 
Komisionet ad-hoc kanë një mandat 2- vjeçar dhe, në bashkëpunim dhe ndihmë të KSC dhe 
komisionit të planifikimit strategjik, japin rekomandime dhe kontribut në fusha për të cilat 
nevojiten njohuri të veçanta teknike, duke vendosur marrëdhënie me njësitë akademike dhe 
administrative, gjatë procesit të vlerësimit akademik dhe zhvillimit të cilësisë, planifikimit 
strategjik, vlerësimit institucional, vlerësimit të jashtëm, përmirësimit periodik dhe auditimit 
të arsimimit, kërkimit, burimeve njerëzore, financave, infrastrukturës, marrëdhënieve me 
publikun, marrëdhënieve ndërkombëtare, aktiviteteve sociale dhe kulturore.  
 

Vlerësimi i brendshëm dhe përmirësimi 
Neni 10 

Punimet rreth sistemit të kontrollit të brendshëm dhe kalendari 
Standardet përcaktohen në përputhje më standardet ndërkombëtare dhe të Bashkimit Europian 
dhe zbatimi i tyre pasqyrohet në planet e veprimit të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër) 
dhe të të gjitha njësive. Aktivitetet që do të zbatohen në kuadër të aplikimit të standardeve të 
kontrollit të brendshëm, do të përgatiten në mënyrë periodike dhe do të parashikohen në 
planin e veprimit të kontrollit të brendshëm. Planet e veprimit për vitin pasardhës përgatiten 
në muajin dhjetor të vitit paraardhës.  Zbatimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe i 
monitorimit dhe vlerësimit, pasqyrohen në raportet e kontrollit të brendshëm. Afati i 
dorëzimit të raporteve përcaktohet me vendim të KSC-së. 
  

Vlerësimi i brendshëm dhe plani i veprimit të përmirësimit 
Neni 11 

Periudha dhe kalendari i vlerësimit të brendshëm 
Kryhen të gjitha punimet e “Vlerësimit të brendshëm” në të gjitha njësitë, në bazë të modelit 
dhe rregullave të vlerësimit të brendshëm të përcaktuara në udhëzuesin mbi vlerësimin dhe 
zhvillimin e cilësisë. Raportet e vlerësimit të brendshëm të njësive dhe raporti i vlerësimit të 
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brendshëm të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër) përgatiten çdo vit brenda afateve 
ligjore. 

Neni 12 

Periudha dhe kalendari i planit të veprimit të përmirësimit 
Me qëllim përmirësimin e problemeve të evidentuara gjatë vlerësimit të brendshëm dhe të 
jashtëm, njësitë përgatisin planet e veprimit të përmirësimit. Në këto plane përcaktohen 
përmirësimet që duhet të realizohen, përgjegjësitë për realizimin e tyre, caktohen afatet dhe 
burimet për realizimin e tyre. 
Planet e veprimit të përmirësimit menaxhohen nga drejtuesi i njësisë. Planet e veprimit të 
përmirësimit kryhen pasi të jenë shqyrtuar rekomandimet e komisionit të vlerësimit dhe 
zhvillimit të cilësisë së njësive. Njësitë dorëzojnë në KSC planet e veprimit të përmirësimit, 
në të cilat pasqyrohen rezultatet e vlerësimit, në afatet e përcaktuara nga KSC. 
 

PJESA E TRETË 
Vlerësimi i jashtëm dhe certifikimi i cilësisë 

Neni 13 
Periudha dhe kalendari i vlerësimit të jashtëm 

Shkolla e Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër) mund të aplikojë për pajisje me Çertifikatën e 
Regjistrimit të Vlerësimit të Cilësisë, me qëllim vlerësimin në tërësi të Shkollës së Lartë 
"Hëna e Plotë" (Bedër) ose të një ose më shumë njësive, në aspekte të tilla, si procesi i 
vetëvlerësimit, menaxhimit, arsimimit, kërkimit dhe cilësia e shërbimeve administrative. Në 
vitin, gjatë të cilit kryhet vlerësimi i jashtëm, nuk kryhet vlerësim i brendshëm. 
 

Neni 14 
Miratimi i cilësisë dhe periudha e vlefshmërisë 

Në përfundim të vlerësimit të jashtëm, Shkolla e Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër) ose njësia 
pajiset me certifikatën e cilësisë, e cila pasqyron cilësinë dhe nivelin e zhvillimit të cilësisë. 
Kjo certifikatë mund të merret edhe nga një ose më shumë njësi akademike, nga një ose më 
shumë programe të njësive akademike ose nga një ose më shumë njësi administrative.  
 

PJESA E KATËRT 

Publikimi i rezultateve të vlerësimit, çmimi dhe shpenzimet 

Neni 15 
Publikimi i rezultateve të vlerësimit 

Publikimi i rezultateve të vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm të Shkollës së Lartë "Hëna e 
Plotë"( Bedër) është i detyrueshëm. Raportet vjetore të vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm 
të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër) dhe raporti i komisionit të vlerësimit dhe zhvillimit 
të cilësisë në arsimin e lartë publikohen në faqen e internetit. 
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Neni 16 
Çmimet për zbatim të mirë 

KSC, me qëllim rritjen e motivimit, i propozon rektoratit të Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë" 
(Bedër), dhënien e çmimeve për njësitë akademike dhe administrative për detyrat e kryera në 
kuadër të kësaj rregulloreje. 

Neni 17 
Shpenzimet për punimet në fushën e cilësisë 

Rektorati i Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë"(Bedër), duke paguar nga buxheti i rektoratit, në 
kuadrin e detyrave të caktuara nga kjo rregullore, mund të kërkojë blerjen e shërbimeve nga 
persona të tretë. 
 

Neni 18 

Hyrja në fuqi 
Kjo rregullore hyn në fuqi pas aprovimit nga senati dhe miratimit nga Këshilli i Lartë i 
Shkollës së Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër). 
 

Neni 19 

Zbatimi 
Zbatimi i kësaj Rregulloreje sigurohetnga Rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).  
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