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Përshkrimi i procesit të vlerësimit të jashtëm 

Grupi i Eksperteve të Vlerësimit të Jashtëm përbëhet nga dy anëtarë: Prof. Thoma KORINI dhe PhD 

Genta Rexha, me mbështetjen e koordinatores së ASCAL, MSc. Renata QATIPI. 

Procesi i vlerësimit të jashtëm ka filluar në muajin nëntor 2019, me dorëzimin nga ana e Universitetit 

“Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD) të Raportit të Vlerësimit të Brendshëm (RVB) si dhe dosjes së 

vetëvlerësimt (DVV) me dokumentacionin mbështetës. 

Ekspertët u njohën me RVB dhe DVV nëpërmjet sistemit të menaxhimit elektronik AMS të ASCAL.  

Mbi bazën e një axhende të përcaktuar nga ASCAL në bashkëpunim me UAMD, në datat 22 dhe 24 

Janar 2020, Grupi i Vlerësimit të Jashtëm (GVJ) vizitoi institucionin dhe realizoi një sërë takimesh e 

intervistash me Dekanin e Fakultetit të Studimeve Profesionale, Përgjegjësin e Departamentit të 

Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë, me Grupin e vetëvlerësimit të programit, me Koordinatorin e 

programit të studimit, me stafin akademik të programit të studimit, me përfaqësues të Sektorit të 

Karrierës, Alumnit dhe Komunikimit, me përfaqësues të Njësisë së Brendshme të Sigurimit të 

Cilësisë, me studentët e programit të studimit dhe me përfaqësues të Sektorit të Planifikimit dhe 

Monitorimit të Projekteve. Gjithashtu GVJ, zhvilloi vizita në Sekretarinë Mësimore, në Sektorin e 

Burimeve Njerëzore, në Bibliotekë si dhe u njoh me mjediset e zhvillimit të procesit mësimor. 

Zgjatja e periudhës së vlerësimit të jashtëm u bë për shkak të kushteve të jashtëzakonshme pas 

tërmetit të 26 Nëntorit (në të cilin UAMD pati pasoja). Me datë 4 dhjetor UAMD dërgon nëpërmjet 

sistemit vendimin e Rektoratit për pezullimin e procesit mësimor për shkak të tërmetit, deri në një 

vendim të dytë. Kjo solli vonesa në zhvillimin e vizitës në UAMD. 

Raporti i përgatitur përmbledh rezultatet e shqyrtimit të dokumentacionit të DVV, si dhe të 

informacionit të mbledhur gjatë vizitës në Institucion. 

Më datë 27.02.2020, përmes sistemit AMS dhe me shkresë zyrtare me Nr. 4/26 Prot., datë 27.02.2020 

“Njoftim për dërgimin e Draft - Raportit të Vlerësimit të Jashtëm”, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, 

Durrës është njohur me Draft-Raportin e vlerësimit të jashtëm.  

UAMD përcjell zyrtarisht përgjigjen për Draft–Raportin, me shkresë Nr. 405/3 Prot., datë 05.03.2020 

“Kthim përgjigje shkresës Nr. 4/26 Prot. Datë 27.02.2020 “Njoftim për dërgimin e Draft-Raportit të 

Vlerësimit të Jashtëm”.  

Në këtë dokument institucioni nuk ka komente për Draft Raportin e Vlerësimit të jashtëm.  

Kështu Draft Raporti kthehet në Raport Përfundimtar. 
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