
 

 

  

 

 

  

 



Rating 

Sustainable architecture - REM-M-1-003 

Dr.Elvida Pallaska 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?ska nevoje 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju?te gjitha 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit?skaa nevoje 

 

 



 

 

Rating 

Academic writing and research methods - REM-M-1-002 

Dr.Islam Hasani 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?ska nevoje 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju?te gjitha 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit?ska nevoje 



Rating 

Quantitative investment techniques - REM-M-1-007 

Dr.Islam Hasani 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?Duke marr parasysh situaten me pandemine, ligjeratat 
jane realizuar mjaft mire dhe shume efikase. 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju?Ushtrimet praktike 
te realizuara. 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit?Gjithcka ka qene ne rregull. 

 



Rating 

Enterpreneurship in real estate - REM-M-Z-003 

Dr.Islam Hasani 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesMirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeMirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualMirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?Nuk ka nevoj per permiresim. 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju?Ushtrimet praktike 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit?Nuk ka nevoj per permiresim 

 

 



 

Rating 

Real estate development - REM-M-Z-006 

Dr.Mersiha Kacamakovic 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?Lenda eshte realizuar mjaft mire. Videot kane qene mjaft 
efektive mirepo dhe ndonje vizite ne teren te ndertesave te ngjajshme apo analizimi i ndertesave 
aktuale tek ne me ato qe duhet permiresuar per te rritur efikasitetin do ishte shume e mireseardhur 
sipas mendimit tim. Vizite te ngjajshme kemi realizuar gjate Bachelor ne Pallatin e Drejtesise. Mirepo 
situata me pandemine e ka bere te pamundur nje vizite te tille. 



20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju?Videot kane qene 
shume efektive. 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit?Ka qene mjaft ne rregull. 

 

Rating 

Enterpreneurship in real estate - REM-M-Z-003 

Dr.Islam Hasani 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë? 



20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju? 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit? 

 

Rating 

Real estate development - REM-M-Z-006 

Dr.Mersiha Kacamakovic 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë? 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju? 



21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit? 

 

Rating 

Innovative project delivery in public and private sector - REM-M-Z-004 

Dr.Islam Hasani 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?nuk ka nevoje 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju?te gjitha 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit?nuk ka nevoje 



Rating 

Real estate development - REM-M-Z-006 

Dr.Mersiha Kacamakovic 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?Nuk ka nevoj per permiresim 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju? 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit? 

 

 



 

 

Rating 

Innovative project delivery in public and private sector - REM-M-Z-004 

Dr.Islam Hasani 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?nuk ka nevoje 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju?te gjitha 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit?nuk ka nevoje 



Rating 

Real estate development - REM-M-Z-006 

Dr.Mersiha Kacamakovic 

Lënda 

1. Qartësia e qëllimeve të lëndës Dhe sa mirë janë realizuarShumë mirë 

2. Cilësia e mediumit të përdorur (video, CD ROM, material i printuar)Shumë mirë 

3. Efektëshmëria e materialeve të lëndës (libri, prezentimet, videot)Shumë mirë 

4. Efektëshmëria e detyrave (detyrat rastet e studimit, esetë etc.)Shumë mirë 

5. Korrektësia e notimitShumë mirë 

Profesori 

6. Efektshmëria e tij/saj në sqarimin, e materialeve të lëndësShumë mirë 

7. Organizimi dhe përgatitja përShumë mirë 

8. Gatishmëria për t'u përgjigjur në pyetjet e studentëveShumë mirë 

9. Dobishmëria e përgjigjeve të tij në pyetjet e studentëveShumë mirë 

10. Disponibiliteti i profesorit ndaj brengave të studentëveShumë mirë 

11. Shfrytëzimi i teknikave dhe stilit të mësimdhënies që ju ka ndihmuar gjatë mësimitShumë 
mirë 

12. Shpejtësia në notimin e detyraveShumë mirë 

Teknologjia e ofrimit të lëdës 

13. Kontributi në komunikimin elektronik të profesorit dhe studentëvesShumë mirë 

14. Lehtësia e qasjes në materialet e lëndës në formë elektronikeShumë mirë 

15. Suksesi i formës së ofrimit të lëndës në krijimin e mësimit virtualShumë mirë 

Në Përgjithësi 

16. Kënaqësia e juaj me sa keni mësuar në kuadër të lëndësShumë mirë 

17. Lënda në përgjithësiShumë mirë 

18. Profesori në përgjithësiShumë mirë 

Komentet e shkruara 

19. Si mund të përmirësohet kjo lëndë?Nuk ka nevoj per permiresim 

20. Cilat pjesë të mësimdhënies së profesorit kanë qenë më efektive për ju? 

21. Si mundet të përmirësohet mësimdhënia e profesorit? 

 

 


