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ZBATIMI I STUDIMEVE GJURMUESE –
PËRDORIMI I QTAFI



•Nuk ka pagesë

•Server Linux ose aplikacionet e Windows PC

•Krijimi dhe menaxhimi i sondazheve online

•Numri i pakufizuar i pjesëmarrësve

•Anketa e hapur vs të mbyllura

•Dokumentacioni i shkallës së përgjigjes

KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË QTAFI 

25/04/2017



LLOGARITË DHE PROJEKTET

LLOGARITË (përdoruesit). 

Mund të ketë role të ndryshme (struktura 

hierarkike):

Administratorë

Menaxher

Raportues

PROJEKTET (anketat)

Llogaritë e ndryshme kanë caktuar 

projekte të ndryshme (anketa)
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Administrator
Të drejta e plota [krijojnë projekte, caktojnë projekte për përdoruesit, krijojnë

pyetje dhe përcaktojnë të drejtat e përdoruesve të tjerë]

Menaxher

Të drejta të plota me kufizime:

- Mund të shohë vetëm projektet që ai është caktuar nga administratori ose ato

që ai ka krijuar

- Nuk mund të ndryshojë pyetjet që administratori ka bllokuar

Raportues

Të drejta të plota me kufizime:

- Mund të shohë vetëm projektet që ai është caktuar nga administratori ose

menaxheri, ose që ai ka krijuar

- Nuk mund të ndryshojë pyetjet që administratori ose menaxheri ka bllokuar

- Nuk mund të fshij përgjigjet
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SHTRESAT E PËRDORUESVE: STRUKTURA
HIERARKIKE
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FAQJA KRYESORE E PROJEKTIT
Dizajnimi i pyetësorit
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FAQJA KRYESORE E PROJEKTIT
Autentifikimi (përcaktimi i qasjes së përdoruesit)
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FAQJA KRYESORE E PROJEKTIT
Aktivizimi (mënyra për online:shikim paraprak, publikimi-

online/ mospublikimi)
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FAQJA KRYESORE E PROJEKTIT
Përgjigjet (analiza, raportet dhe shkalla e përgjigjes)



9

FAQJA KRYESORE E PROJEKTIT
Evolucioni grafik i përgjigjeve
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EDITORI I PYETËSORIT

Pyetësori i parazgjedhur është pyetësori ynë kryesor.

Mjeti i ri i pyetësorit për të shtuar gjuhë të ndryshme (studentët mund të lejohen të zgjedhin)

Duke klikuar në pyetësorin në të cilin duam të punojmë (të fillojmë me parazgjedhje) shkojmë

në faqen e redaktorit



Dy mënyra për të krijuar pyetësorë online:

Për klikim me maus

Import imi i fajllit XML  (=libri i kodeve)

EDITORI I PYETËSORIT

25/04/2017
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ELEMENTET KYÇE PËR TË KRIJUAR NJË PYETËSOR

- Kemi nevojë për një hyrje + buton navigimi

për të filluar (në header ose footer)

- Kemi nevojë për të krijuar faqe n+ 1. 

Softueri ruan të gjithë, por faqen e fundit

- Mund të shtojmë butonin për zgjedhjen e   

gjuhës

- Dizajn: pyetje dhe faqe

- Biblioteka na ndihmon të përdorim pyetje

të paracaktuara (p.sh. ato të zakonshme)

- Printable na lejon të printojmë pyetësorin

- Opsionet e eksportit dhe të importit janë

shumë të dobishme për të krijuar shumë

projekte / për të ndarë pyetësorët

lehtësisht

- Export and import options very useful to 

create many projects / share 

questionnaires easily



• TITULL (TEKSTI)

• ZGJEDHJE E VETME

• ZGJEDHJE TË SHUMFISHTE

• ZAKONSHME

• ME MUNDËSI SHKRIMI (E HAPUR)

• METRIK

• DATA
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LLOJI I PYETJEVE 
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TITULL (TEKSTI)



ZGJEDHJE E VETME

25/
Source: Harald Schomburg, Carrying out tracer studies. Appendix 2, Questionnaire Modules for a VET/HE Tracer Study.
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ZGJEDHJE TË SHUMFISHTE



PYETJET TË ZAKONSHME

25/

Five-point ordinal 

scale

Eight items = 

variables

Source: Harald Schomburg, Carrying out tracer studies. Appendix 2, Questionnaire Modules for a VET/HE Tracer Study.
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ME MUNDËSI SHKRIMI (PYETJET E HAPURA)
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METRIC
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DATA
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REDAKTUESI I PYETJEVE 

Për të përcaktuar

elementet bazë të

një pyetjeje.

ID përcakton

emrin e variablës

që do të shfaqet

në bazën e të

dhënave

përfundimtare
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PËRGJIGJET (BAZA E TË DHËNAVE SIPAS 
EKSPORTIT NË EXCEL)

Variablat dhe rastet

Zhdukja është përcaktimi si -9

_n është numri i caktuar sipas rendit

_pin na lejoni të shohim PIN-in e 

respodentit (anonimizim)…
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RAPORTI (FAQJA E ANALIZËS)
Duke tërhequr një pyetje (ose një

faqe) në kolonën e tretë, mund të

shohim një analizë të rezultateve.

Ne mund të shohim edhe tabela të

kryqëzuara duke tërhequr dy pyetje

njëra mbi tjetrën.

Elementet: rastet e munguara, 

përgjigjjet totale, lloji i pyetjeve (i

rëndësishëm për llojin e 

statistikave që duhen zgjedhur)



25/04/2017

QTAFI - ANALIZA E TË DHËNAVE - RAPORTIMI
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RAPORTIMI
Na lejon të zgjedhim disa veçori të

analizës (nëse duam një tabelë, të

tregojmë totalin, përzgjidhim statistikat

(përqindja, numërimi, pyetjet numerike)

Këto raporte mund të shtypen (si PDF) 

ose të eksportohen në word/excel për t'u

modifikuar.
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REGJISTRO TË DHËNAT

Shumë teknike, por të

dobishme për të pasur një

regjistër të të gjitha qasjeve në

mjet, si nga administratorët, 

menaxherët, raportuesit dhe të

intervistuarit



Pamja paraprake ju lejon të shihni se si pyetësori mund të duket në 

internet pa i futur të dhënat në bazën e të dhënave. Përdoret në fazën e 

hartimit të pyetësorit.

Kur publikoni një pyetësor (vendoseni në internet), të dhënat ruhen. 

Pra, çdo modifikim i mëtejshëm në pyetësor mund të ndikojë në të dhënat 

e ruajtura.
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AKTIVIZIMI: SHIKIMI PARAPRAK DHE ONLINE 
(PUBLIKO DHE MOSPUBLIKO)



E rëndësishme për menaxhimin e shkallës së përgjigjes dhe dërgimin e përkujtuesve për ata

që nuk janë përgjigjur (përmes outlook)

Tri modalitetet të vertetimt:

E hapur (të gjithë që kanë një lidhje me pyetësorin në internet mund të kenë qasje dhe

plotësojnë pyetësorin). Nuk lejon të kontrollosh për normën e përgjigjes

• PIN: kërkohet një pin për tu qasur në pyetësor dhe për t'iu përgjigjur. Lejon të

kontrollohet norma e përgjigjes

• URL: ju mund të përfshini URL në mesazhin për të intervistuarit (secili do të marrë një

URL të ndryshme që përfshin pin-in. Lejon kontrollin e shkalë së përgjigjes)
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MENAXHIMI I TË ANKETUARVE 



Kjo është ndoshta mënyra më e lehtë për të menaxhuar të anketuarit, dhe mbajtjen e tyre 

anonim, duke qenë në gjendje të dërgojë përkujtues tek ata që nuk përgjigjen.

Nevoja e lidhjes midis kodeve në qtafi dhe bazës së të dhënave të kontaktit (skedari 

Excel ku kemi detajet e kontaktit të të intervistuarve, duke përfshirë adresën e tyre të 

emailit).
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PINS

Kjo lidhje do të

përdoret për të

dërguar përkujtesa

dhe për të

gjurmuar përgjigje

(F63VW nuk është

përgjigjur)



Ju mund të krijoni kodet tuaja dhe t'i importoni ato në QTAFI.

Ju mund të krijoni kode në qtafi që ndjekin një strukturë komplekse dhe eksportojnë ato në 

excel për tu përdorur, dhe pastaj importoni përsëri në qtafi me sasinë e saktë të të 

intervistuarve (nxënësve) në mënyrë që të gjurmoni përgjigjet

Hapi përfundimtar është të përcaktohet në autentikimin pin-i si opsion
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PINS (II)



JU FALEMINDERIT


