
 

 

PLANI I MENAXHIMIT TË NDIKIMIT TË PANDEMISË COVID-19 NË 

PËRMBUSHJEN E MISIONIT TË UST-se 

Përgjegjësia për të përmbushur misionin e UST në kushtet e pandemisë COVID-19, 

na obligon që të miratojmë këtë dokument. Ky dokument përcakton parimet dhe 

hapat që duhet të ndërmarrim për të zbutur ndikimin e kësaj pandemie në 

përmbushjen e misionit të universitetit, mbështet ndërmarrjen e nismave, ndihmon 

për të përcaktuar përparësi, për të menaxhuar kohën dhe për të menaxhuar burimet.   

Parimet 

1. Veprimtaria UST-se bazohet në qasjen proaktive për të kontribuar në zbutjen e 

ndikimit të pandemisë, për të garantuar përfundimin e vitit akademik në afatet e 

parashikuara dhe për të përcaktuar hapat për vitin e ardhshëm akademik. 

2. Ruajtja e shëndetit të studentëve dhe të personelit është çështja parësore në 

kushtet e pandemisë. 

3. Vijimësia e veprimtarisë akademike dhe administrative do të kryeht nëpërmjet 

mësimit në distancë dhe punës nga shtëpia. 

4. Liria akademike dhe autonomia universitare janë parime që udhëheqin 

veprimtarinë e UST-se.  

5. Fleksibiliteti është parim që do të shoqërojë veprimet dhe vendimarrjen pasi 

pandemia është një sfidë që kërkon veprime të shpejta, të përshtatshme në 

përgjigje të situates, që ndryshon në mënyrë të paparashikuar. 

6. Kurrikula, metodologjia e mësimdhënies dhe vlerësimi do të përshtaten për 

mësimin në distancë. 

7. Personeli akademik dhe studentët mbështeten me asistencë për çështje 

pedagogjike, psikologjike, digjitale dhe shëndetësore.  

8. Studentëve që nuk mund të ndjekin mësimin nëpërmjet platformave digjitale u 

ofrohet mbëshetje e veçantë nëpërmjet formave të tjera alternative të mësimit në 

distancë. 

9. Mbajtja e komunikimit të hapur dhe të vazhdueshëm me personelin akademik, 

administrativ dhe studentët për çdo vendim, hap dhe nismë. 

10. Zhvillimi i një bashkëpunimi profesional për të ndarë praktikat e mira, diskutuar 

problemet dhe për të gjetur zgjidhje për to. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hapat 

1. Hartimi i dokumentit të politikës së UST për arsimin në distancë, si një dokument 

që do të mbështesë zbatimin e mësimit në distancë, me format e ndryshme të tij. 

2. Vlerësimi i mundësive të studentëve për të ndjekur mësimin në distancë.  

3. Nxjerrja e vendimeve, urdhërave dhe udhëzimeve administrativë nga organet 

dhe autoritetet drejtuese të universitetit për të menaxhuar krizën dhe mësimin në 

distancë. 

4. Ngritja e dy ekipeve për menaxhimin e mësimit në distancë: 

a. Ekipi për menaxhimin akademik të mësimit në distancë, 

b. Ekipi për administrimin teknik të mësimit në distancë.  

5. Miratimi i platformave digjitale për mësimin në distancë. 

11. Përshtatja e programit mësimor të lëndës për mësimin në distancë. 

6. Përshtatja e metodologjisë së mësimdhënies për mësimin në distancë. 

7. Përcaktimi i politikës së vlerësimit të arritjeve të studentëve dhe të organizimit të 

provimeve në kushtet e mësimit në distancë. 

8. Përgatitja e udhëzuesit për mësimin në distancë për pedagogët. 

9. Përgatitja e udhëzuesit për mësimin në distancë për studentët. 

10. Përgatitja e udhëzuesit për zhvillimin e laboratorëve, praktikumeve dhe 

praktikave profesionale në mënyrë virtuale. 

11. Përcaktimi i komponentëve të ngarkesës mësimore të pedagogëve për mësimin 

në distancë. 

12. Përcaktimi i mënyrave të raportimit të veprimtarisë mësimore nga pedagogët, i 

ecurisë së zbatimit të mësimit në distancë nga drejtuesit e njësive bazë dhe 

kryesore. 

13. Përcaktimi i procedurave të sigurimit të cilësisë për mësimin në distancë. 

14. Përgatitja e raporteve për zbatimin e mësimit në distancë.  

15. Përcaktimi i modaliteteve për punën nga shtëpia. 

16. Përcaktimi i masave për mbrojtjen nga infeksioni i shkatuar nga COVID-19.  

17. Përcaktimi i një plani komunikimi me personelin akademik, administrativ dhe 

studentët 

         

 


