
 

Programi Kombëtar i Kërkimit dhe Zhvillimit “_________________” 

 

SKEDË E VLERËSIMIT TË PROJEKT-PROPOZIMIT 
 

Titulli i Projekt-Propozimit: 

 

 

Drejtues i projektit: 

 

 

Nr. 

 

Komponentet që vlerësohen 

Pikët për projektin 
 

Maksim. i mundshëm Vlerësimi 

I. Përshkrimi i Projektit 65  

1. A mbështetet konceptimi i projektit në një analizë 

të thelluar të problemeve të fushës përkatëse dhe a 

eshtë identifikuar mire problemi që do të zgjidhet? 

5  

2. A është ky problem specifik për ne apo kërkohet 

zgjidhje specifike e një problem të përgjithshëm e 

të njohur? 

5  

3. A është skicuar strategjia e projektit (rrugët që do të 

ndiqen) mbi bazën e analizës së alternativave të 

zgjidhjes së problemit?  

5  

4. A janë specifikuar drejt supozimet kryesore mbi të 

cilat mbështetet trajtimi dhe zgjidhja e problemit të 

shtruar? 

4  

5. A është i përshtatshëm titulli i zgjedhur i projektit? 2  

6. A janë formuluar drejt objektivi i zhvillimit, 

objektivat imediate dhe rezultatet e pritshme? 

4  

7. A është specifikuar drejt programi i kërkimeve në 

kuadrin e të cilit propozohet projekti? 

2  

8. A janë në pajtueshmëri objektivat e projektit me 

objektivat e Strategjisë të fushës përkatëse? 

4  

9. A janë specifikuar dhe a gjykohen me vend 

kontributet specifike që sjell projekti në shkencat 

fondamentale dhe/ose të aplikuara (përfshirë 

patenta, etj) 

4  

10 A janë parashikuar teknikat dhe metodat më të 

përshtatshme për studimin e problemit?  

5  

11 A përmban procese të doktoraturave ose masterave 

projek-propozimi? 

5  

12 A ka bashkëpunim me sektorin privat projekt-

propozimi? 

5  

13 A përbën risi idea e projektit në fushën kërkimore-

shkencore në të cilën do të aplikohet apo është 

vazhdim i një kërkimi të mëparshëm? 

5  

14 A është vlerësuar drejt mundësia e komercializimit 

të rezultateve të projektit? 

5  

15 A janë identifikuar qartë përfituesit nga projekti: ata 

direktë (që përfitojnë drejtpërdrejt nga projekti) dhe 

ata idirektë (që përfitojnë prej rezultateve të tij)? A 

janë specifikuar dhe a janë bindëse dhe/ose të 

mjaftueshme aktivitetet e parashikuara për t’ua bërë 

të njohura rezultatet e projektit përdoruesve të 

mundshëm të tyre? 

5  

II. Rregullimi institucional dhe personeli i projektit 15  

1. A janë specifikuar institucionet kryesore 

bashkëpunëtore në projekt? A ju duket i 

përshtatshëm rregullimi i propozuar institucional?  

3  

2. A është i mjaftueshëm informacioni i dhënë mbi 

personelin e projektit në projekt-propozim? 

3  

3. A ju duket e përshtatshme përbërja profesionale e 5  



personelit të projektit?  

4. A janë të drejta kërkesat e parashtruara në projekt-

dokument në lidhje me marrjen e përvojës jashtë 

shtetit (kualifikime afatshkrutra, seminare, 

konferenca shkencore, etj.) në kuadrin e projektit 

dhe në ndihmë të tij?  

4  

III. Afati i projektit dhe monitorimi i tij 10  

1. A dalin qartë te verifikueshme në kohë, në kuadrin 

e planit të përgjithshëm të zbatimit të projektit, 

objektivat kërkimore të tij? 

5  

2. A janë parashikuar dhe konceptuar drejt ndarja e 

fazave të projektit dhe rradha e shtrirja kohore e 

aktiviteteve kryesore të tij në planin e përgjithshëm 

të projektit? A sigurojnë ato arritjen në kohë të 

objektivave dhe te rezultateve të parashikuara? 

5  

IV. Vlerësimi i komponentëve materiale e financiare 

të inputeve të projektit 

10  

1. A janë të justifikueshme teknikisht kërkesat e bëra 

në kuadrin e projektit për blerje pajisje e materiale 

dhe për shpenzime të tjera per studimin si: 

shpenzime udhëtimi, shërbime bazë, shpenzime 

transporti, shpenzime te tjera operative, etj,? 

10  

Vlerësimi i ekspertit 

TOTALI: 

100  
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