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VIZITË E AKA: Universiteti i Prizrenit, 13-14 maj 2013 

(Akreditimi i programit: Trashëgimia Kulturore dhe Turizmi, Master) 

 

 

1. Paneli i jashtëm: 

Dr Konrad Clewing/ Instituti për Hulumtim i Evropës Lindore dhe Jugore (D)  

Prof. Stephen Adam/ ish Universiteti Westminster (MB) 

 

2. Koordinatorët e AKA: 

Znj. Furtuna Mehmeti (Eksperte për Vlerësim dhe Akreditim/AKA) 

Prof.Dr. Ferdije Zushi-Etemi, Këshilli Shtetëror për Cilësi/AKA)- nuk ka mundur 

të marr pjesë 

Zt. Basri Muja, Drejtor i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) – nuk ka 

mundur të marr pjesë 

 

3. Akreditimi 

Paneli është mbledhur për të shqyrtuar akreditimin e programit të ri të propozuar 

për Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim të Turizmit të nivelit Master. Një version i 

njëjtë është prezantuar në vitin 2012 por nuk është rekomanduar për akreditim 

në atë kohë (shih faqet 25 – 28 të ‘Raportit të vlerësimit të jashtëm’ final, të datës 1 

qershor 2012). 

 

Ky raport aktual bazohet në aplikimin e Universitetit të Prizrenit për akreditimin e 

programit Master ‘Trashëgimia Kulturore dhe Turizmi’, të vitit 2012; dhe bazohet 

në vizitën për akreditim që u bë më 14 maj 2013 dhe që më pas u ndryshua, pas 

marrjes së dokumenteve shtesë që janë kërkuar. Diskutimet gjatë vizitës në 

Universitetin e Prizrenit përfshijnë: takimin me trupin menaxhues të Universitetit; 

takimin me përgjegjësit për programin studentor në fjalë; dhe vizitës në bibliotekë 

dhe në ndërtesën e re të administratës qendrore të Universitetit, dhe në 

amfiteatër. 

 

4. Dokumentet dhe materialet e pranuara para vizitës: 

 

 Forma e aplikimit të Universitetit të Prizrenit për akreditimin e Programit 

Master (RVV); ‘Trashëgimia Kulturore dhe Turizmi’, në vitin 2012. 

 Raporti i jashtëm i vlerësimit i bërë në vizitën e kaluar nga ekspertë të                                      

jashtëm, i datës 1 qershor, 2012. 

 Raporti i jashtëm i vlerësimit i bërë në vizitën e kaluar nga ekspertë të                                  

jashtëm, i datës 2 qershor, 2011. 
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 Udhëzimet e AKA-së, Kodi i Praktikës së Mirë dhe Standardet e AKA-së. 

Programi i vizitës së institucionit për 13-14 maj, 2013. 

 CV-të e stafit (në version elektronik) 

 

5. Dokumentet dhe materialet e pranuara gjatë vizitës: 

 

 Statuti i Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren (draft) 

 Kurrikulimi i detajuar për lëndët: Trashëgimia Arkeologjike; Trashëgimia 

Arkitekturale dhe Artistike; Ruajtja dhe Restaurimi i Trashëgimisë Kulturore; 

Trashëgimia Kulturore e Kosovës; Ndërmarrësi; Trashëgimia Etnologjike dhe 

Shpirtërore; Gjeografia e Turizmit dhe Mbrojtja e Aseteve Natyrore; Historia e 

Civilizimit të Ballkanit; Mbrojtja Ndërkombëtare e Trashëgimisë Kulturore; 

Hyrje në Trashëgiminë Kulturore; Marketingu i Turizmit; Burimet Natyrore dhe 

Planifikimi Hapësinor; Hulumtimi, Planifikimi dhe Menaxhimi i Trashëgimisë 

Kulturore; Menaxhimi dhe Planifikimi Strategjik; Teknologjia në Turizëm dhe 

në Trashëgimi Kulturore;  

 “Ndarja e Buxhetit nga Institucioni Partner” (TEMPUS IV, 15 shkurt 2011) 

 Marco Moderato: “Të punosh me rrjete – Kuadri teorik dhe studimi i rasteve në 

fushën e një projekti të Tempus-it” 

 “Arkeologjia, Identiteti dhe Luftërat”. Mbledhur nga S. Santoro, edituar nga G.                                                                                                                     

Bolzoni (tabela e përmbajtjes) 

 “Aftësitë dhe Mjetet për Menaxhment të Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit 

Kulturor”, mbledhur nga S. Santoro, në bashkëpunim me E. Subias, edituar 

nga G. Bolzoni në kuadër projektit të Tempus IV CHTMBAL (tabela e 

përmbajtjes) 

 

6. Dokumentet e kërkuara shtesë: 

 

 Përshkrimi i plotë i moduleve i cili mungonte, është kërkuar për: Tezën master; 

Komunikimin ndërkulturor; Turizëm dhe Zhvillim Rajonal; Politikat e BE-së 

dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore; Legjislacioni Pozitiv për turizëm dhe 

vlerat turistike të Kosovës.  Pjesa tjetër e përshkrimeve të plota të moduleve u 

siguruan gjatë vizitës. 

 Rregulloret për nivelin Master të cilat mbulojnë: pranimet, ri-pranimet, apelet, 

mbështetjen e tezave, të drejtat e studentëve, etj. 

 Detaje për ndonjë plan të vazhdueshëm të zhvillimit të bibliotekës lidhur me 

programin MA dhe detaje për cilindo nga angazhimet e lidhura burimore. (Si 

kundërpërgjigje u pranua një dokument i titulluar 'Komentet për pikat 3 dhe 4’, 

nga Universiteti i Prizrenit, në Maj, 2013.) 
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 Politika/strategjia/plani për zhvillimin e stafit dhe të punës kërkimore dhe 

burimet e angazhuara (në të kaluarën, tashmen, ardhmen) e të dedikuara për 

programin master (nëse janë të disponueshme). (Si kundërpërgjigje u pranua 

një dokument i titulluar 'Komentet për pikat 3 dhe 4’, nga Universiteti i Prizrenit, 

në Maj 2013.) 

 Programi i studimit për projektin shqiptar Tempus, partner me programin e 

ngjashëm MA/MSc  

 Informata për ngarkesën e punës së stafit për stafin e programit MA 

Shumica e dokumenteve të lartpërmendura janë pranuar, përpos përshkrimeve të 

plota të moduleve për ‘tezën Master’ dhe informatat për ngarkesën e punës së 

stafit për programin Master. 

 

7. Vëzhgime të përgjithshme të nxjerra nga takimi me menaxhmentin e lartë 

 

Takimi me menaxhmentin e lartë të universitetit dhe me përfaqësuesit e 

partnerëve të projektit Tempus IV Chtmbal përfshiu: Prof. Dr. Mazllum Baraliu, 

Rektor, Universiteti i Prizrenit; Behxhet Brajshori (Prizren – udhëheqës i 

programit); Jasmin Jusufi (Prizren –koordinator i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë), 

Ermir Rogova (Prizren), Sara Santoro (Univerziteti i Chieti, koordinatore e projektit 

Chtmbal Tempus IV); Albana Gojani (asistente e programit Chtmbal), Arjeta 

Troshani (Universiteti i Shkodrës); But Dedaj (WUS Kosovë). 

 

Rektori theksoi rëndësinë dhe përfitimet e një program të tillë pasuniversitar për 

zhvillimin e mëtutjeshëm të Universitetit të Prizrenit, regjionit të Prizrenit dhe 

ekonomisë kosovare. U theksua nevoja e universitetit për të ndërtuar një grup të 

veçantë të programeve akademike. Synimet e programit (të cekura në faqen 5 të 

aplikacionit) të fokusuara në kërkesat e tregut të punës në Kosovë, janë me të 

vërtetë në përputhje me angazhimet e përgjithshme të universitetit, që u 

ekspozuan gjatë procesit të akreditimit në vitin 2012. 

 

Megjithatë, planifikimi strategjik në nivelin universitar (në lidhje me programin 

nën shqyrtim) ende tregon disa dobësi. Nuk u përmend fare rëndësia e programit 

për zhvillimin universitar përbrenda materialit të shkruar të aplikimit, dhe as 

gjatë vizitës. 

Referenca e vetme e këtij aspekti u bë në Statutin e Universitetit 'Ukshin Hoti', e 

cila mbetet për t’u miratuar nga Parlamenti i Kosovës në ditën e vizitës. Një nga 

draftet më të vonshme të statutit që u sigurua gjatë vizitës, me të vërtetë jep disa 

sqarime. Në Nenin 85 të draftit, Universiteti i Prizrenit definohet si institucion i cili 

ofron: 1. Studime bazë-baçelor; 2. Studime master, studime shkencore dhe 

profesionale; 3. Studime të doktoraturës. Kjo informon për rëndësinë e fillimit të 

programit të parë master në këtë Universitet të ri. 
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Karakteri ndër-disiplinorë i programit master është po ashtu plotësisht i 

mbështetur nga një dispozitë brenda Statutit (Neni 91) që lejon futjen e 

programeve të studimeve ndër disiplinore. Karakteri i tillë ndër disiplinorë është 

po ashtu i zgjedhur shumë mirë, veçanërisht në një universitet si ai i Prizrenit për 

të kombinuar potencialin e dhënë për futjen e studimeve të para të nivelit master.  

 

Statuti, natyrisht, nuk duket të hyj thellë në detajet e planifikimit strategjik. Sipas 

dispozitave të tij (Neni 49), Senati i universitetit është trupi përgjegjës për 

planifikim akademik dhe shkencor në nivelin universitar, dhe është po ashtu 

përgjegjës për hartimin e një strategjie për zhvillim akademik. Pasi që Senati do të 

caktohet vetëm sipas dispozitave të Statutit, dhe deri më tani nuk duket të jetë 

caktuar asnjë trup i përkohshëm senator, planifikimi strategjik sigurisht që është 

penguar deri më sot. Në një masë, kjo llogaritet si mungesë e dokumentit detyrues 

të politikave. Ekipi i ekspertëve do ta kishte mirëpritur një dokument të 

përkohshëm të politikave në lidhje me aspektet strategjike të futjes së programit të 

parë master, ashtu si për programin nën shqyrtim. 

 

Gjuha e ligjërimit të programit u diskutua bashkë me implikimet për emërimin e 

stafit në të ardhmen. Gjithashtu u diskutuan politikat e zhvillimit dhe hulumtimit 

të stafit të universitetit. Universiteti ka organizuat konferenca dhe është duke 

lansuar një revistë universitare. Është gjë e mirë që disa pjesëtarë të stafit kanë 

marrë pjesë në disa seminare ndërkombëtare trajnimi dhe në disa konferenca, e 

po ashtu edhe në aktivitete të asociuara me projektin aktual Tempus. U theksua 

që ‘Fondet buxhetore për të mbuluar këtë program Master janë pronësi e programit 

Tempus’ (burimi: dokument shtesë i pranuar për zhvillimin e stafit). Megjithatë, 

është me rëndësi që të ketë detaje të sakta për fondin e saktë që është në 

dispozicion për stafin e Prizrenit (me orar të plotë, dhe tjerë), shtrirja e marrësve 

dhe kriteret që duhen të përdoren për këtë ndarje. Vetë universiteti duhet të 

themeloj strategji dhe fonde të përshtatshme për të ardhmen, për të mbështetur 

kërkimin e vazhdueshëm dhe zhvillimin e stafit (pas vitit 2015, kur projekti 

Tempus të përfundoj) për të gjithë stafin e programit MSc. Hulumtimi dhe 

zhvillimi i stafit është thelbësorë për mbështetjen e studimeve pasuniversitare në 

të ardhmen, dhe për mirëmbajtjen e programeve të cilësisë së duhur. 

 

Lidhur me temën e zhvillimit institucional, është pranuar që biblioteka aktuale 

nuk është e përshtatshme për nevojat e një programi MSc. Ekipi i Ekspertëve e 

mirëpret qëllimin e universitetit për të sjellë një program prej 200.000 Euro të 

blerjes për bibliotekë, siç e përmendi rektori. Sigurimi i një infrastrukture më të 

mirë për bibliotekë (një kombinim i librave dhe shërbimeve digjitale) duhet të 

konsiderohet i një rëndësie të madhe strategjike për universitetin dhe për 

programin nën shqyrtim. Profesorët kanë identifikuar tekstet e kërkuara për 
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programin e propozuar MSc. Gjithsesi, është e nevojshme të ketë një politikë të 

detajuar të zhvillimit të bibliotekës, së bashku me një mënyrë për të siguruar 

tekste të përshtatshme dhe revista të cilat mbështesin programin MSc. Për t’i 

siguruar partnerëve, stafit dhe studentëve të programit, një pasqyrë dhe qasje më 

të mirë në stoqet e bibliotekës, katalogu online (OPAC) i bibliotekës së 

Universitetit, që është thënë të jetë nën shqyrtim gjatë vizitës në bibliotekë, do të 

ketë rëndësi të madhe. 

 

Marrëdhënia si pjesë e ‘Rrjetit për programet Master pasuniversitare për Trashëgimi 

Kulturore dhe Menaxhimin e Turizmit në shtetet e Ballkanit' (projekti 517471 

Tempus IV Chtmbal) u pa si ndihmë domethënëse dhe thelbësore për zhvillimin e 

propozimit për programin MSc në Prizren. Objektiv kryesor i këtij rrjeti Tempus 

ishte të ‘ngris kapacitetin e programeve të arsimit të lartë në shtetet partnere dhe në 

BE, veçanërisht për bashkëpunim ndërkombëtar dhe për një proces modernizimi 

permanent'. Një nivel i lartë i mbështetjes së vazhdueshme për programin MSc të 

Prizrenit është me rëndësi jetësore për procesin e tij. 

 

Rekomandime: 

Duhet që sa më shpejtë të bëhet planifikimi strategjik në lidhje me programin 

Master dhe funksionet e tij për Universitetin e ri të Prizrenit. Kërkesat e lidhura 

me programin në lidhje me infrastrukturën e bibliotekës duhet patjetër të merren 

parasysh detajisht brenda planifikimit të vazhdueshëm të bibliotekës së 

Universitetit. Duhet të ketë një politikë të detajizuar të zhvillimit të bibliotekës së 

bashku me një mënyrë për të siguruar tekste dhe revista të përshtatshme për të 

mbështetur programin master. Procesimit të katalogut për bibliotekën e 

Universitetit OPAC, duhet t’i jepet prioritet për të bërë programin sa më 

funksional. 

 

8. Takimi me personat përgjegjës për programet e studimit: 

Master në Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit– Analiza dhe 

rekomandime 

(Program i ri për akreditim). 

 

8.1 Të gjeturat e përgjithshme 

Ekipi i lëndëve kishte bërë një numër ndryshimesh që nga aplikimi i mëparshëm i 

pasuksesshëm. Përgjigjet në kritikat dhe sugjerimet e mëparshme janë detajizuar 

në RVV (në sektorin 13, faqe 30-40), dhe me të vërtetë programi është 

rikonstruktuar mjaft sipas rekomandimeve të ekipit të ekspertëve në vitin 2012. 

Përgjithësisht, cilësia e aplikacionit është përmirësuar shumë: syllabuset e 

shkurtra brenda aplikikacionit të shkruar dhe syllabuset e detajizuara të cilat 

janë ofruar gjatë vizitës, janë përgjithësisht të shkruara mirë; intensiteti i 
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përfshirjes së stafit mësimdhënës ndërkombëtar brenda projektit Tempus ‘Rrjeti 

për programet Master Pas Universitare në Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim të 

Turizmit në Shtetet e Ballkanit’ tani mund të shihet nga syllabuset e detajizuara 

që u panë gjatë vizitës; dhe infrastruktura për kërkime dhe mësimdhënie e ofruar 

nga universiteti, më së shumti në bibliotekën e Universitetit, po ashtu është 

përmirësuar në një masë, ashtu siç u pa gjatë vizitës. 

 

Të gjithë të pranishmit gjatë takimit fillestar, përpos Rektorit Baraliu, ishin po 

ashtu të pranishëm gjatë kësaj seance. Përgjithësisht, takimi me stafin ishte i 

dobishëm dhe produktiv por do të kishte qenë shumë më e vlefshme nëse më 

shumë nga stafi i Prizrenit, që janë përgjegjës për modulet e Prizrenit, të ishin të 

pranishëm. Vetëm dy persona nga stafi ishin prezent në takim (Prof. Brajshori dhe 

Prof. Rogova), dhe nuk kishte pjesëmarrje të personave nga shkencat humane  ose 

nga stafi part time i cili udhëton nga Prishtina, gjë që do të kishte shtuar më 

shumë pamjen e takimit. Shumica e përmbajtjes së detajizuar dhe pyetjet 

strukturale gjatë sesionit u përgjigjën nga stafi i universiteteve partnere Tempus 

mirëpo përgjegjësia e dhënies së lëndëve mbetet e stafit të Prizrenit. 

 

U konfirmua që ky propozim është hartuar si Program MSc për të reflektuar 

relevancën e tij për tregun e punës. Shihet si nivel master i përshtatshëm dhe 

konsistent me përshkrimin e niveleve të kornizës së kualifikimeve të Kosovës. 

Profili i pranimit të grupeve të synuara përfshinte personat me nivel baçelor në 

Histori, Etnologji, Sociologji, Arkitekturë, Gjeografi Ekonomike, Art, Edukim, 

Filologji dhe Juridik (RVV, faqe 4). Ky grup i gjerë i disiplinave krijon vështirësi për 

strukturën dhe tranzicionin e studentëve në programin pasuniversitar. Ky aspekt 

është njohur nga partnerët Tempus dhe, sekuenca dhe organizimi i moduleve 

është hartuar përshtatshmërisht për të pasur parasysh këtë futje të gjerë të 

disiplinave. Megjithatë, ekziston një anomali e madhe: rregullorja për programin e 

studimit (një dokument shtesë që u kërkua) deklaron se kriteret për pranim janë 

‘Studenti, për t’u regjistruar në Programin Profesional Evropian të Masterit në 

“Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim të Turizmit” duhet të ketë diplomë të Nivelit 

Baçelor në “Turizëm”. Kjo anomali duhet të korrigjohet dhe duhet të qartësohet 

çdo implikim. 

 

8.2 Të gjeturat në lidhje me çështjet e hulumtimit 

Në lidhje me hulumtimin, forma e aplikacionit e Universitetit të Prizrenit përmendi 

vetëm një aspekt: tezat e masterit për studentët e ardhshëm. Gjatësia e tezës 

individuale dhe pozita relativisht e pavarur e studentëve të cilët e shkruajnë atë, 

janë të mirëpritura dhe të përshtatshme (nëse vihen 80 faqe; për këtë çështje, shih 

më poshtë ‘të gjeturat lidhur me programin e studimit’); por, teza e masterit duhet 

të konsiderohet më shumë si dëshmi e hyrjes së suksesshme në metodat e 
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hulumtimit, dhe jo (ashtu si në shumicën e rasteve) si kontribut shkencor që e 

bëjnë vetë studentët. 

 

Në nivelin e universitetit ende mungon një strategji hulumtimi dhe Statuti i 

Universitetit të Prizrenit nuk mund të konsiderohet si zëvendësues i vlefshëm. 

Ekipi i ekspertëve kishte kërkuar paraprakisht për informata shtesë për planin e 

zhvillimit, dhe universiteti dha një dokument skematik ‘Komentet për pikat 3 dhe 

4’. Në lidhje me çështjet e hulumtimit, shkruhet: Sa i përket zhvillimit të politikave 

të hulumtimit, Universiteti i Prizrenit në bashkëpunim me universitetet partnere 

do të mbështes hulumtimin në këto fusha, duke u bazuar në burimet e veta 

financiare, mirëpo po ashtu në burimet nga TEMPUS. CV-të e profesorëve që do të 

angazhohen në këtë program tregojnë që ata kanë përvojë shumë të mirë në 

hulumtime shkencore, por edhe atyre ju duhet më shumë mbështetje.  

Më shumë vizita të karakterit arsimor dhe hulumtues do të organizohen në vend 

dhe jashtë vendit, edhe për profesorët dhe për studentët. Gjatë vizitës, ekipi i 

ekspertëve mësoi në lidhje me hapat e mëtutjeshëm (Procedura të konferencave 

dhe vëllime tjera të redaktuara, pjesërisht në shkresa dhe pjesërisht digjitale; një 

konferencë shkencore është planifikuar për vjeshtë, 2013), të gjitha të lidhura me 

sfondin e programit TEMPUS. Këto aktivitete mirëpriten ngrohtësisht dhe duhet të 

kthehen në një aset specifik të programit; për të arritur këtë, pjesëmarrja aktive e 

stafit të programit të Prizrenit brenda aktiviteteve të lidhura me hulumtimin në 

projektin TEMPUS, duhen të mbështeten vazhdimisht dhe po ashtu të kërkohen 

detyrimisht nga stafi i Prizrenit. 

 

Rekomandimet në lidhje me çështjet e hulumtimit 

Programi mundet, dhe duhet të shërbej si një mjet i rëndësishëm për rritjen e 

potencialit hulumtues në universitetin e ri. Edhe pse shumë nga pjesëtarët e stafit 

nuk i takojnë stafit të përhershëm të universitetit, rezultatet e hulumtimeve të tyre 

gjatë ekzistencës së programit mund të llogariten si rritje e rezultateve të 

hulumtimit të universitetit. Duhet të merren në konsideratë masa specifike dhe 

angazhime të burimeve të stafit permanent të universitetit që janë të përfshirë në 

program, ashtu që të arrihen efekte më jetëgjata për punën kërkimore në 

universitet. 
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8.3 Të gjetura në lidhje me bashkëpunimin ndërkombëtarë 

Është e qartë që programi ka potencial për të sjellë përfitime për Prizrenin, për 

bashkëpunimin dhe arsimim kosovar dhe ndërkombëtar e regjional. Programi 

është rezultat i projektit tashmë të përmendur TEMPUS, dhe po ashtu është i 

varur në shkallë të lartë nga ky projekt. Projekti TEMPUS është po ashtu duke i 

dhënë mbështetje një programi (profesional) master të ngjashëm, por më të 

shkurtër, Universitetit të Shkodrës, “Luigj Gurakuqi”. Përfshirja dhe përkushtimi i 

partnerëve TEMPUS në programin e Prizrenit ishin dukshëm më të qarta në vitin 

2012, si përbrenda materialit aplikues, ashtu edhe gjatë vizitës së institucionit. 

Partnerët themelorë nga jashtë merrnin pjesë aktivisht (Prof. Santoro nga Chieti, 

Prof. Troshani nga Shkodra, dhe Albana Gojani). Një letër nga një tjetër anëtar 

ndërkombëtar i rrjetit TEMPUS (i cili po ashtu parashihet të jap mësim në 

programin master të Prizrenit), Marco Moderato, u dorëzua gjatë vizitës, gjë që dha 

një pasqyrë për strategjitë e rrjeteve të projektit TEMPUS në lidhje me dy 

programet master në Shkodër (që tashmë ka filluar në vitin 2012) dhe në Prizren. 

Disa seminare trajnimi, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen e stafit nga Prizreni, 

tashmë janë organizuar në qytetet partnere të projektit.  

 

Ashtu si u cek nga Rektori Baraliu gjatë vizitës, programi master ka rëndësi 

thelbësore për bashkëpunimin ndërkombëtarë të universitetit. Programi me të 

vërtetë sjell një mundësi të shkëlqyer për metoda të përbashkëta të mësimit dhe 

do ti ofrojë studentëve të Prizrenit mundësinë për të krahasuar qasjet e ndryshme 

të mësimdhënies dhe qasjet shkencore. Përfshirja e lartë e partnerëve 

ndërkombëtarë në mësimdhënie të programit është prezente në shumicën prej 

syllabusëve. Komponentët e mësimit elektronik, siç u prezantuan nga Prof. 

Santoro, mund të rezultojnë në mirëmbajtjen e programit master (nëse është i 

suksesshëm) edhe pas vitit 2015, pasi të skadojë projekti TEMPUS. Lidhja me 

institucionet në Shqipëri, më së shumti me Universitetin e Shkodrës, mund të 

shihet si ofrim i një ambienti më jetëgjatë për arsimim dhe hulumtim për të gjithë 

projektin dhe është veçanërisht i zgjedhur mirë në lidhje me potencialin ndër-

regjional të bashkëpunimit të Shkodrës me Prizrenin, të cilat qytete janë të lidhura 

tradicionalisht dhe kanë pozitë të ngjashme në shtetet e tyre si qendra regjionale. 

Kjo është pjesërisht e vërtetë në rastin e programit të dhënë për master; gjatë 

vizitës së institucionit, Rektori Baraliu theksoi me të drejtë rëndësinë dhe 

potencialin e krijimit të një marketingu për turizëm ndërkufitar për Shqipërinë e 

veriut dhe regjionin e kufirit të Kosovës, duke përfshirë edhe Prizrenin. 
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Rekomandimet lidhur me bashkëpunimin ndërkombëtarë 

Potenciali i bashkëpunimit të planifikuar të mësimdhënies do të duhej të 

implementohej plotësisht në përputhje me syllabuset në dispozicion të ekipit të 

ekspertëve, dhe po ashtu duhet të konsiderohen edhe për lëndët tjera për të cilat 

nuk pati syllabuse në dispozicion. Elementet digjitale të projektit TEMPUS janë 

me rëndësi jetësore për praktikë në të ardhmen e afërt, e edhe më shumë për të 

ardhmen më të largët të programit; Partnerët e projektit të Prizrenit duhet të 

mbahen përgjegjës për t’i kushtuar vëmendje të veçantë mënyrave se si këto 

elemente janë vënë në praktikë nga partneri i tyre italian. Kur vie puna të 

konferencat shkencore dhe seminaret metodologjike, i gjithë stafi i programit 

duhet të ketë qasje në të gjitha informatat relevante të aplikimit (gjë që, deri më 

tash nuk duket të ketë qenë ashtu). Mirëpo, një paragjykim pozitiv për anëtarët 

me orar të plotë në universitet përbrenda masave të tilla, duket të jetë i 

këshillueshëm, pasi që ata do të kenë më së shumti përgjegjësi për implementim e 

programit në Prizren, para dhe pas vitit 2015. 

 

8.4 Të gjeturat në lidhje me stafin mësimdhënës 

Një pjesë e stafit mësimdhënës vjen nga vetë Universiteti (kryesisht në lëndët nga 

Fakulteti Ekonomik, por po ashtu nën përfshirjen e stafit nga Fakultetet e 

Shkencave kompjuterike dhe Juridikut, siç është përmendur në Nenin 65 në 

Statut), por një tjetër pjesë e rëndësishme vjen nga Universiteti i Prishtinës dhe 

institucione tjera nga Prishtina (virtualisht i gjithë stafi i përfshirë në fushën e 

Shkencave humane, siç duket), dhe një pjesë e tretë numërisht e vogël nga 

partnerët e projektit TEMPUS nga jashtë vendit. Kualifikimet e stafit në përgjithësi 

përmbushin të gjitha pritjet që në mënyrë të arsyeshme mund të priten nga ata,  

siç mund të shihet në CV-të e tyre. Përbërja duket të siguroj një llojshmëri të 

zgjedhur me vend të hulumtuesve pjesërisht ndërkombëtarë, të mirënjohur në 

fushat e tyre të caktuara dhe të mësimdhënësve më të rinj të universitetit me 

profil të mirë. Pjesët metodologjike dhe hyrjet tjera nga ligjëruesit mysafir janë për 

t’u lavdëruar dhe janë esenciale për suksesin e programit të Prizrenit (detajizuar 

në sektorin 4 në RVV, faqe 5-9 dhe sektorin 6, faqet 11 – 13). Aktualisht, bashkë-

mësimdhënia dhe mbështetja nga partnerët e Tempus është qartazi thelbësore. Ky 

aspekt është po ashtu kritik për sigurinë e cilësisë (RVV, sektori 9, faqet 25-26). 

Niveli i saktë i bashkë-mësimdhënies dhe mbështetjes së vazhdueshme për secilin 

modul duhet të hulumtohet që me të vërtetë të përputhet me shumën, ashtu siç 

është dhënë në syllabusin e detajizuar.  

 

Pasi që universiteti (të paktën sipas draftit të Statutit dhe sipas ndryshimeve të 

shkruara me dorë në Nenin 65 në kopjen që është dhënë nga zyra e Rektorit të 

universitetit gjatë vizitës) sigurisht nuk do të përmbaj profesorë të filozofisë (por 

profesorë më të kufizuar të Filologjisë dhe të Edukimit), varësia aktuale në stafin 
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nga Prishtina në fushat e shkencave humane është lehtë të shpjegohet dhe do të 

vazhdoj deri në një masë të caktuar edhe në të ardhmen. Në afat më të gjatë, nëse 

Universiteti vendos të vazhdoj me studime ndër – ose multi-dicipinare të llojit të 

masterit që është në shqyrtim, mund të jetë e këshillueshme të ngritet 

bashkëpunimi i brendshëm me fushat e filologjisë prezentë në Universitet dhe po 

ashtu që të ngritet numri i stafit të kualifikuar në Fakultetin e Edukimit i cili 

lidhet me shkencat humane, për tu bërë më autonom apo më i pavarur nga 

institucionet tjera në vend. Në përgjithësi do të këshillohet potenciali për të 

udhëhequr  një pjesë më të madhe programesh me stafin e universitetit, dhe kjo 

duhet të merret në konsideratë në ndjekjen e politikave të stafit. Por për kohën 

aktuale, përzierja e stafit nga Prizreni dhe Prishtina brenda pjesës së stafit 

kosovar duket që përshtatet me potencialin e institucionit.   

 

Sa i përket politikës së zhvillimit të stafit, janë dhënë disa informata në 

dokumentin shtesë ‘Komentet për pikat 3 dhe 4’: ‘Zhvillimi i stafit mund të vërehet 

se programi master zgjatë për numrin e viteve të mbuluara nga programi, që 

përbëhet nga stafi i Universitetit të Prizrenit, Prishtinës dhe nga stafi i 

universiteteve partnere, të cilët po ashtu reflektohen në Program. Në kornizën e 

zhvillimit të stafit, janë mbajtur disa trajnime dhe seminare në  Osnabrueck, 

ashtu si në vitin 2013, në Chieti, Bolonjë dhe Rimini në 2012, në Rimini në vitin 

2013, në Prizren në vitin 2012 dhe 2013 dhe parashihet që stafi i përfshirë në këtë 

program të mbaj një seminar në Poloni (Varshavë) në nëntor të vitit 2013. 

Universiteti do të mbështes stafin akademik që të marr pjesë në seminare dhe 

konferenca shkencore dhe në hulumtime në funksion të zbatimit të programit 

Master.  Kjo përfshirje e stafit në aktivitete metodologjike dhe hulumtuese të 

projektit TEMPUS u konfirmua gjatë vizitës në institucion dhe tashmë u 

komentua edhe më lartë në lidhje me bashkëpunimin ndërkombëtarë dhe me 

aspektet e hulumtimit; kjo gjë duhet patjetër të vazhdohet. 

 

Rekomandime në lidhje me stafin mësimdhënës 

Një dokument strategjik për aspektet e zhvillimit të stafit duhet të bëhet në 

analogji me atë që është thënë në gjetjet e përgjithshme/rekomandimet. Peshë 

shtesë duhet ti jepet,nga Universiteti dhe nga menaxheri i programit, pjesëmarrjes 

faktike të stafit mësimdhënës ndërkombëtar (TEMPUS) dhe pjesës tjetër të stafit të 

lartë në lëndët e tyre individuale, ashtu që mos të lihet mësimdhënia në duart e 

stafit të ri lokal në rastet kur mësimdhënia e përbashkët është paraparë në 

syllabus.    
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8.5 Të gjeturat në lidhje programin e studimeve dhe caktimin e ECTS-ve 

Duke marrë parasysh përbërjen e programit me një nivel më të lartë të 

specializimit të lëndëve dhe me kompleksitetin e tij unik regjional dhe multi-

disiplinor, dhe duke pasur parasysh disa shpjegime shtesë në lidhje me dallimin 

në mes të strukturës së programit master dhe programeve të mundshme baçelor, 

ekipi i ekspertëve mendon se struktura është në pajtim me definicionet 

korresponduese brenda sistemit kosovar të arsimimit të lartë. Siç u përmend edhe 

më parë, programi është ristrukturuar mjaft shumë sipas sugjerimeve të dhëna 

gjatë procesit të pasuksesshëm të akreditimit në vitin 2012.  

 

Duhet të shtohet që një nga kundërshtimet e atij viti, të bëra nga ekspertët në 

lidhje me përmbajtjen, d.m.th pesha e pamjaftueshme që i është dhënë aspekteve 

të diversitetit kulturor të trashëgimisë nën shqyrtim, më së shumti pjesës 

Ortodokse Serbe të trashëgimisë së Kosovës, tani është plotësuar brenda 

materialit të aplikacionit dhe gjatë vizitës së institucionit. Sidoqoftë, është ende e 

habitshme që përcaktimi i fundit kulturor nuk paraqitet brenda syllabuseve 

individuale (aty, thjesht shkruan ‘Ortodoks Krishterë’, ose në një term të 

përgjithësuar ‘Bizantin’), të paktën brenda pjesëve që ligjërohen nga stafi 

mësimdhënës i Kosovës. Kjo duhet që të dënohet, pasi që prezenca e gjatë e 

pjesëve Serbo Ortodokse të popullatës dhe prezenca e mbretërisë Mesjetare Serbe 

në Kosovë janë dy fakte të rëndësishme të historisë kulturore të Kosovës dhe do të 

jenë prezentë në fokus të interesit të turistëve ndërkombëtarë, që ndoshta mund 

të fitohen si mysafir në turizmin e ardhshëm në Kosovë nga studentët e 

suksesshëm të programit master nën shqyrtim.  

Shpresojmë që kjo gjë do të vazhdoj të merret në konsideratë. Në anën tjetër, 

pjesës ortodokse dhe islamike të trashëgimisë (dhe monumenteve më të vlefshme 

të vlerave turistike) i është dhënë më shumë vëmendje se në vitin 2012, mjaft për 

të lejuar gjetjen e përmbajtjeve të programit që tashmë janë mjaft të kuptueshme 

në këtë aspekt. Mjaft shumë përmirësime janë arritur në nivelin e syllabuseve. 

Versionet më të shkurtra janë përmirësuar thellësisht. Shumë versione më të gjata 

se sa në vitin 2012 tani janë siguruar, dhe shumica prej tyre ishin përputhur me 

kërkesat që janë veti thelbësore e përmbajtjes, ligjërimit dhe literaturës. 

Grupet e rezultateve të mësimit (RVV, faqe 5-6) janë të arsyeshme por mund të 

forcohen për të vënë theksin më shumë në kornizat e kërkuara të aftësive dhe 

kapaciteteve të përvetësuara nga studentët e suksesshëm të nivelit master.  

Thënia që studentët thjesht do të ‘kuptojnë’ diçka, është gjë e paqartë dhe e 

thjeshtë në përcjelljen e aftësive dhe të të kuptuarit në nivelin master. Duket që 

nuk ka theks në përvetësimin, aplikimin dhe vlerësimin e teorisë. Qëllimet dhe 

rezultatet e mësimit po ashtu mund të përfitojnë nga një fokus më i fortë në 

Kosovë, i cili fokus me sa duket ekziston brenda programit. Rezultatet e 

përgjithshme të mësimit për kualifikim aktualisht janë shumë të përgjithshme. Më 
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specifikisht, në pjesën më të madhe, nëse jo në gjithë syllabusin, rezultatet e 

mësimit nuk janë përshkruar plotësisht dhe ashtu si duhet, dhe prandaj ato 

duhet të rishikohen. Megjithatë, ia vlen të përmendet që premtimet iluzive si ato të 

punësimit të supozuar si praktikant, siç janë dhënë në materialin paraprak të 

aplikimit, tani janë shmangur plotësisht (cf. syllabusi 'Ruajtja dhe Restaurimi i 

Trashëgimisë Kulturore'). 

Shumicës, nëse jo të gjithë syllabuseve të gjatë ju mungon caktimi i pikave të 

arritshme të ECTS-ve, gjë që ia lë llogaritjen ekipit të ekspertëve, dhe, në gjendjen 

aktuale, gjithashtu studentëve në të ardhmen, kur ata të informohen që një 

ngarkesë pune prej 25 orësh korrespodon me një pikë ECTS (nb. Pikët e kredive 

ECTS synojnë që të reflektojnë ngarkesën e punës dhe reluztatet e mësimit). Kjo 

gjë mund lehtazi të ndryshohet deri në fillimin e programit, e po ashtu edhe 

gabimet e kalkulimit, si në kurrikulumin për ‘Gjeografinë e Turizmit dhe mbrojtjen 

e aseteve natyrore’ brenda indikacionit të ngarkesës totale të punës së studentëve. 

Një nga syllabusët, ai për ‘Marketingun e Turizmit’, del jashtë skemës pozitive të 

joplotësisë së tij (p.sh. Statusi, ECTS, javët e mësimit, bibliografia e literaturës, 

dhe përkthimi i dobët në gjuhën angleze), dhe ende lë pyetje të hapura në lidhje 

me përmbajtjen specifike (nëse ato janë të lidhura ashtu si duhet me Kosovën dhe 

janë të përbëra në mënyrë të pavarur për qëllimin e këtij program; për shembull 

ende i bëhet referencë befasuese një pjese të ligjëratës për ‘pushime të shkurta në 

MB dhe Evropë’ në mësimin 9 orësh të asaj lënde, tashmë të komentuar nga 

rekomandimet e ekipit të ekspertëve të vitit 2012;  mungesa e specifikimit të 

ekzagjeruar për Kosovën po ashtu mund të dyshohet për ligjëratat 10  ‘Marketing i 

biznesit të udhëtimit’, duke pasur parasysh veprimet e dobëta biznesore të vendit 

dhe ligjëratat 12 ‘Tregu i linjave ajrore’). 

Gjatë vizitës, roli i dy moduleve, të ligjëruara në fund të studimeve u vunë në 

pyetje: ‘Historia e civilizimit të Ballkanit’ dhe ‘Një rishikim i trashëgimisë kulturore 

në Kosovë’. U vë re që ato janë pozicionuar në fazë të vonshme të studimeve për ti 

ndihmuar studentëve që të zgjedhin temat e tyre të masterit.   
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Komentet/rekomandimet për modulet tjera: 

 Turizmi dhe zhvillimi rajonal – Përshkrimet e plota dhe të shkurtra të moduleve 

nuk tregojnë metodat e tyre të vlerësimit. Të dy tekstet për lexim të 

përcaktuara për këtë lëndë janë shumë të vjetra. Moduli nuk përmend 

specifikisht Ballkanin/Kosovën; 

 Politika e BE-së ('politikat', në përshkrimin e plotë të modulit) dhe në mbrojtjen 

e trashëgimisë kulturore – literatura më e fundit e cila citohet në këtë lëndë 

daton në vitin 1985; 

 Rishikim i trashëgimisë kulturore të Kosovës – Nuk ka asnjë tekst leximi, mirëpo 

tekste të tilla të llojllojshme janë cituar në Wikipedia, duke bërë kërkim me 

'Trashëgimia Kulturore në Kosovë'. Regjimi i vlerësimit është i paqartë sa i 

përket peshimit në mes të testit dhe provimit. Moduli duket të jetë një 

komponent interesant dhe i dobishëm i programit MSc;  

 Komunikimi ndërkulturor – balanci dhe peshimi për vlerësim nuk deklarohet në 

mes të kollokfiumeve, punimeve seminarike dhe provimeve/testeve verbale. 

Zgjedhja në mes të provimit dhe testit gojor ekzaminon grupe të ndryshme të 

aftësive. Nuk është dhënë asnjë tekst leximi apo revistë; 

 Historia e civilizimit të Ballkanit – Tekstet e dhëna nën titullin “librat e 

nevojshëm” nuk mbulojnë periudhat para shekullit të 19-të, që janë të 

trajtuara brenda lëndëve; 

 Trashëgimia Kulturore e Kosovës – Ngarkesa totale e punës mungon për 

shumicën e aktiviteteve. Thuhet që vlerësimi bëhet ‘përmes eseve, raporteve të 

projekteve dhe  disertacionit” (disertacioni sigurisht kuptohet si punim 

seminarik?), mirëpo, në një kontradiktë të çuditshme, ‘metodat e vlerësimit’ 

tregojnë se 90% e vlerësimit përbëhet nga provimet me shkrim, dhe nuk ka 

asnjë përqindje për ese, raporte ose punime tjera; 

 Teza e Masterit – vetëm një përshkrim i shkurtër për këtë modul ishte në 

dispozicion. Qëllimet dhe rezultatet e mësimit nuk u deklaruan. Kërkesa e 

deklaruar e 80 faqeve për 20 pika kredi ECTS është e përshtatshme kur temat 

nga shkencat humane zgjidhen për teza të masterit. Por, kjo mund të jetë e 

tepruar në rastet e tezave për master në fushat e studimit të teknologjisë, 

juridikut ose ekonomisë. Në vend të kësaj, dokumentet shtesë më rregulloret 

tregojnë se duhen 60 faqe për temën e masterit. Këto 60 faqe duhet të 

konsiderohen si të mjaftueshme në fushat e studimit të përmendura së fundmi. 

Grupi i plotë i rregulloreve dhe detajeve për tezën, me ndryshime të mundshme 

në mes të fushave të zgjedhura të temave, duhet të ekzistoj dhe duhet të 

përfshij vlerësimin, kriteret për vlerësim, natyrën disiplinore/ndërdisiplinore, 

arsyet për ankesa, etj. 
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Në disa raste, syllabusët përmendin rishikime të obligueshme nga punimet 

seminarike nga bashkë-mësimdhënësit Evropian: mënyra se si do të rregullohet 

kjo çështje duke pasur parasysh barrierat e dhëna gjuhësore të këtyre bashkë-

mësimdhënësve, duhet të zhvillohen thellësisht në rundin e ardhshëm të 

akreditimit. Dhe, siç u diskutua gjatë vizitës, kriteret e vlerësimit në syllabus 

duhet të rimendohen në rastet kur në lëndë parashihen punimet seminarike. 

Aktualisht, shumica e syllabusëve përshkruajnë vetëm 10 përqind të pikëve të 

arritshme për punimet e studentëve. Nëse do të shtoheshin 10 përqind që 

zakonisht jepen për ‘pjesëmarrjen aktive’ gjatë mësimit, raporti në mes të 

provimeve (zakonisht provimeve me shkrim, dhe më së shumti 3 provimeve për një 

klasë) dhe pjesëmarrjes së pavarur të studentëve arrin shumën 80:20 (me dy 

përjashtime: Teknologji në turizëm dhe trashëgimi kulturore dhe Burime natyrore 

dhe planifikim hapësinorë, që të dyja caktojnë 20 përqind për punimet dhe 10 

përqind për pjesëmarrje aktive). Kjo është në kontradiktë me numrin e vogël të 

studentëve, aty ku një pjesëmarrje më e vazhdueshme në klasë dhe matja e 

pjesëmarrjes së tillë, duhet të jetë lehtazi e realizueshme.  

 

Dhe më së shumti është në kontradiktë me kërkesat për të arsimuar një student 

në nivelin master në përputhje me principet e të menduarit të pavarur dhe 

hulumtimit të pavarur. Nëse kjo mund të ndryshohet për të ngritur peshën më së 

shumti të punimeve seminarike, atëherë përcaktimi i ngarkesës së punës 

gjithashtu do të duhet të rikompozohej në mënyrë të përshtatshme: shumica e 

syllabusëve përballojnë vetëm 12-18 orë të punës për zhvillimin e punimeve 

seminarike, gjë që do të thotë se zvogëlohet koha që studentët të zhvillojnë më 

tepër argumentet e tyre dhe të i përdorin punimet e tyre seminarike si ushtrime 

shtesë për të zhvilluar aftësitë në të shkruarit shkencor që ata kanë nevojë për 

tezën e tyre të masterit.  

Kjo ka rëndësi edhe më të madhe pasi që duket se nuk ka asnjë modul specifik 

për aftësitë e hulumtimit që mund të përgatisë studentët për përpilimin dhe 

hulumtimin e tezave të tyre. Detyra aktuale më e gjatë (24 orë në lëndë për 

restaurimin) ka mundësi të shikohet si minimumi i këshillueshëm për të gjitha 

lëndët në këtë drejtim.    

Përcaktimi i ngarkesës së punës, i nevojshëm për matje të tillë, mundet që 

lehtësisht të fitohet duke zvogëluar numrin e detyrave mjaft të përgjithësuara dhe 

jo të llogaritura të ‘punës së pavarur të studentit’ përbrenda ngarkesës. 

Marrëdhënia dhe ndërmarrdhënia në mes të aspekteve të ‘trashëgimisë kulturore’ 

dhe ‘menaxhimit të turizmit” të programit duhet të shpjegohet më thellësisht në 

sektorin e ‘arsyetimit të programit’ në dokumentacion. Ekzistenca e specializimeve 

të tilla të mundshme, që do të lejoj studentët të specializohen në përputhje me 

talentet dhe interesat e tyre, u vë në dukje vetëm gjatë vizitës. Ashtu si edhe është 

paraparë – dhe me arsye – që të konsiderohet ky aspekt për shembull në lidhje me 
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lëndët zgjedhore që zgjidhen nga studentët individualisht, dhe pasi që kjo qasje e 

dyanshme po ashtu do të thotë, sipas Prof. Santoro, që programi master do të 

shërbente përgjithësisht si kualifikim final për ata që duan të hyjnë në biznesin e 

turizmit, por vetëm si një përgatitje e plotë për ata që kanë interes në menaxhimin 

e trashëgimisë kulturore, të cilët supozohen se do të vazhdojnë tjetër kund me 

studimet e Doktoraturës të trashëgiminë kulturore; ky dallim i mundshëm duhet 

që të zhvillohet edhe më tutje në përshkrimin e programit, brenda përshkrimit të 

pjesëve të lidhura me tregun e punës, dhe duhet që gjithashtu të ekspozohet për 

studentët e tyre që nga fillimi ose edhe para fillimit të studimeve të tyre. 

 

Marrëdhënia në mes të moduleve themelore dhe atyre zgjedhore është logjike. U 

tregua që të dy modulet në vitin e parë, në semestrin e dytë ishin zgjedhore dhe jo 

të detyrueshme: ‘Politikat e BE-së për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore’, dhe 

‘Legjislacioni pozitiv për turizmin dhe vlerat turistike në Kosovë’. Do të duhet që 

studentëve tu jepen këshilla të përshtatshme për domethënien e secilës zgjedhje 

nga lëndët zgjedhore. Ekziston edhe një çështje strukturore: Nëse lëndë të 

caktuara zgjedhore nuk zgjidhen nga studentët, atëherë disa rezultate të 

përgjithshme të mësimin të listuara në RVV në faqen 6, nuk do të mund të 

arrihen. P.sh. nëse lënda ‘Legjislacioni pozitiv për turizmin dhe vlerat turistike në 

Kosovë’ nuk zgjidhet nga studentët, atëherë rezultati mësimor i lëndës ‘Kuptimi 

dhe interpretimi i legjislacionit të Kosovës në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe 

menaxhmentin’ nuk do të mund të përmbushet. Ky lloj i anomalisë duhet të 

zgjidhet. Programi është ndërdisiplinorë dhe multi-disiplinorë (shih 

qëllimet/rezultatet e mësimit, RVV, sektori 3, faqe 5) në natyrën e tij por vetëm 

disa module kanë veti mësimdhënien ndërdisiplinore. Duhet të qartësohet se si do 

të zbatohet integriteti i synuar. Ky aspekt duhet të konsiderohet në cilindo 

rishikim të ardhshëm të programit. 

 

Rekomandimet lidhur me programin e studimeve dhe caktimin e pikave të ECTS-

ve 

Deri në fillimin e programit, duhet të ndërmerren këta hapa: Diferencimi i 

mundshëm i fokusit në mes të studimeve praktike të turizmit të orientuara kah 

biznesi dhe studimeve më shkollare të trashëgimisë kulturore, duhet të zhvillohet 

dhe të komentohet edhe më tutje për ata persona të interesuar për të studiuar në 

këtë program. Duhet të rimerret në konsideratë caktimi i ngarkesës së punës dhe 

pikat e arritshme për punimet seminarike. Një grup i plotë i rregulloreve dhe 

detajeve për tezat, me diferenca të mundshme ne mes të fushave të zgjedhura të 

temave, duhet të ekzistoj dhe të përfshij vlerësimin, kriteret për vlerësim, natyrën 

disiplinore/ndërdisiplinore, arsyet për ankesë, etj. Syllabusët e detajizuar që 

mungojnë deri tani duhet të përpilohen, syllabuset aktuale duhet të kompletohen 

dhe syllabusi për ‘Marketingun e Turizmit’ duhet të rishqyrtohet thelbësishit. Në 
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nivel teknik, të paktën stafi mësimdhënës i Kosovës duhet të ftohet që të përdorë 

adresën elektronike të Universitetit të Prizrenit, që të bëjë mësimdhënësit 

simbolikisht më të lidhur me institucionin dhe mbi të gjitha, që të bëjë stafin më 

të arritshëm për studentët. 

 

9. Vizita në bibliotekë; të gjeturat në lidhje me çështjet e bibliotekës dhe 

infrastrukturën 

Dokumenti i kërkuar i planit të zhvillimi të librarisë përmban vetëm një varg. 

Duhet të ekzistoj një lloj i planit buxhetorë për bibliotekën, i hartuar specifikisht 

për këtë nivel pas universitar të mësimit. Ai duhet të përfshij detaje të plota rreth 

strategjisë dhe rregullimeve që i mundësojnë një studenti të nivelit Master të 

Trashëgimisë Kulturore dhe Menaxhimit të Turizmit, të ketë qasje në tekste dhe 

artikuj të revistave të përshtatshme dhe thelbësore për një program të nivelit 

master. Është e vështirë të parashihet se si studentët do të prodhojnë një tezë të 

cilësisë së mjaftueshme për të përmbushur rregulloret e Prizrenit (shih 

dokumentet e marra shtesë) që thonë: ‘Ky punim duhet të përmbajë një rezultat të 

hulumtimit të një autenticiteti shkencor, në kuptim të zgjedhjes së argumenteve si 

dhe metodologjisë së hulumtimit”. Është pranuar që universiteti nuk mundet që 

menjëherë të dedikoj fonde të mëdha për këtë nivel por duhet të krijoj një strategji 

dhe një varg mekanizmash sipas të cilave studimet dhe hulumtimet e studentëve 

do të mbështeten. 

Në vend, situata në bibliotekën e Universitetit është përmirësuar mjaft gjatë vitit të 

kaluar, më së shumti nga donacione dhe nga përpjekjet e vazhdueshme të bëra 

nga një bibliotekar që të ecë në hap me katalogimin. Por situata është ende larg 

nga të qenurit e mjaftueshme për nevojat e një universiteti bashkëkohorë dhe siç 

edhe duket, larg nga nevojat e programit specifik të masterit. Punimet digjitale 

(nga brenda rrjetit TEMPUS dhe më tej) duhet të zhvillohen edhe më tutje dhe stafi 

dhe studentët duhet të kenë qasje në to; por, duke marrë parasysh 

llojllojshmërinë e lëndëve të programit master ndër-disiplinor (dhe më së shumti 

në lidhje me elemente të forta të shkencave humane), forma të shtypura të stoqeve 

të bibliotekës me libra dhe revista po ashtu kanë nevojë të sigurohen 

sistematikisht. Në lidhje me këtë, efektshmëria e programit po ashtu varet nga 

realizimi i programit të përmendur të blerjes prej një shume të 200.000 Euro për 

gjithë bibliotekën. 

Për më shumë, sipas informative të marra gjatë vizitës së institucionit, ende duket 

të ketë vetëm një bibliotekarë profesional në bibliotekën e universitetit. Kjo është 

padyshim poshtë të gjitha standardeve të një universiteti, dhe Universiteti i 

Prizrenit duhet urgjentisht të adresojë më shumë staf në bibliotekë pas marrjes së 

hapave të nevojshme për të rritur stoqet e bibliotekës, si të shtypura, ashtu edhe 

digjitale, dhe po ashtu punime profesionale katalogimi. Futja e një pozite për 

drejtor të bibliotekës, siç është paraparë në Nenin 82 të draftit të statutit të 
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Universitetit, do të i kontribuojë zgjidhjes së  këtij problemi, por me siguri nuk do 

të jetë e mjaftueshme.  

 

Rekomandime në lidhje me çështjet e bibliotekës 

Universiteti i Prizrenit duhet të mbahet përgjegjës për ndërmarrjen e masave për 

një hapësirë të përmirësuar dhe më funksionale të bibliotekës (si në stok, ashtu 

edhe virtuale) për hulumtime dhe studime në përgjithësi, si dhe për programin. 

Universiteti urgjentisht duhet të rregulloj problemin shtangës të mungesës së 

stafit në bibliotekën e Universitetit. Specifikisht për programin, Prizreni duhet të 

mbahet përgjegjës që të bëjë disa aranzhime për të kopjuar/shpërndarë materiale 

me partnerët e tyre TEMPUS. 

 

10. Përmbledhje e përfundimeve dhe rekomandimeve 

Vizita e institucionit ishte një përvojë pozitive dhe e këndshme, dhe përfshiu një 

varg shkëmbimesh konstruktive dhe të kënaqshme. Diskutimet ishin të hapura 

dhe lista e detajizuar e rekomandimeve më poshtë është projektuar – si shtesë dhe 

pjesërisht si përsëritje e disa rekomandimeve tashmë të dhëna më lartë – për të 

ndihmuar zhvillimin e programit mësimor të MSc dhe të gjitha programeve të 

universitetit. 

 

10.1 Rekomandimet e përgjithshme: 

 Të krijohet një politikë e detajizuar dhe buxhetore, afat shkurtë dhe afat gjatë, 

për zhvillimin e stafit dhe zhvillimit të hulumtimit, që do të mbuloj gjithë stafin 

mësimdhënës në programin MSc. 

 Të krijohet një plan buxhetor afat mesëm për zhvillimin e bibliotekës në 

përputhje me nevojat e programit MSc, si dhe një strategji të detajizuar afat 

shkurtë për të zgjidhur mungesat e teksteve/revistave në të ardhmen e afërt. 

 Të zgjidhet anomalia lidhur me rregulloret kontradiktore të pranimit të 

studentëve. 

 Të rishikohen rezultatet e deklaruara të mësimit për t’i forcuar ato dhe për të 

siguruar që roli i teorisë është përfshirë.  

 Të rishikohen rezultatet e deklaruara të mësimit për tu siguruar se ato janë 

konsistente me zgjedhjen e lëndëve zgjedhore. 

 Të sigurohet marrëdhënia dhe ndër-marrëdhënia në mes të aspekteve të 

‘trashëgimisë kulturore’ dhe ‘menaxhimit të turizmit’ plotësisht, si dhe vetitë 

ndër-disiplinore dhe multi-disiplinore të programit. 

 Të sigurohet që të gjitha modulet përmbajnë informacione të sakta për kërkesat 

e vlerësimit, duke përfshirë peshimin e cilitdo element. 
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 Të rishikohet lista e teksteve të rekomanduara për të përfshirë disa nga 

artikujt më të rëndësishëm të revistave dhe të sigurohet që tekstet aktuale 

janë të përfshira. 

 Të qartësohet roli dhe rregulloret e tezës master, duke përfshirë normën e 

faqeve prej 60 ose 80. Të sigurohet që ekziston përgatitje për metodat 

përshtatshme të hulumtimit, mirëpo në lëndë të ndara apo përmes forcimit 

të formave të lidhura me hulumtimin e punimeve të shkruara në lëndë 

individuale.   

 Të prodhohen rregullore gjithëpërfshirëse të përgjithshme institucionale dhe 

kërkesat për studime pas universitare. 

 

10.2 Rekomandimet specifike: 

Programi MSc për Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimin e Turizmit 

rekomandohet për aprovim për dy vite. Pasi që do të bëhet një ndryshim 

vendimtar në strukturën e programit pas përfundimit të projektit TEMPUS në vitin 

2015, koha e akreditimit aktual duhet të përdoret që t’i sigurojë Universitetit 

mundësinë që të përgatitet për ndryshime të nevojshme për periudhën pas verës 

së vitit 2015, nëse ka për qëllim të vazhdoj me programin edhe më pas.  

 

10.3 Rekomandime për AKA 

(Në vijim janë rekomandime që AKA mund t’i marr në konsideratë për të zgjeruar 

edhe më tej proceset e tyre të vlerësimit.) 

 

10.3.1 Për të gjitha programet e propozuara  për kualifikime (vlerësimi i 

programeve, akreditim dhe ri-akreditim) duhet gjithmonë t’u sigurohen ekspertëve 

të jashtëm si dokumente të plota kualifikimet dhe përmbajtjet që modulet apo 

njësitë kanë. Kjo duhet të përfshij: rezultatet e mësimit dhe detaje të plota të 

vlerësimit. 

 

10.3.2 Do të ishte shumë e dobishme nëse Kosova do të adoptonte rregullore 

dhe/apo udhëzime për titujt e aprovuar dhe përcaktimet për nivelet akademike 

dhe profesionale (rregullat për MA, MSc, etj.). 

 

 

Stephen Adam, Konrad Clewing, Qershor 2012 
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VIZITA E AKA: Universiteti i Prizrenit, 13-14 maj 2013  

(Akreditimi i programit: MSc Trashëgimia Kulturore dhe Turizëm) 

 

 

Agjenda 

Përgjigja e ekipit të ekspertëve për vërejtjet e Universitetit të Prizrenit në 

draft raportin për Akreditimin e Programit: Msc Trashëgimia Kulturore dhe 

Turizmi, që është pranuar me postë elektronike nga AKA më 10 qershor, 

2013 

 

Ekipi i ekspertëve falënderon Universitetin e Prizrenit për vërejtjet e tyre të bëra në 

draft raportin e datës 4 qershor 2013 dhe që ka pranuar raportin tonë dhe 

rekomandimet në mënyrë të favorshme. Informacionet shtesë të dhëna për disa 

pika ishin veçanërisht të mirëpritura. 

Ekspertët mirëpresin fuqishëm sigurinë e dhënë në lidhje me ndjekjen e 

rekomandimeve të dhëna, të cekura në vërejtjet nga Universiteti i Prizrenit. 

 

Vetëm dy aspekte kanë nevojë të përmenden specifikisht në këtë pikë. 

 

1) Ekspertëve iu vie keq që nuk e panë rregulloren për tezën e masterit që u 

përmend në paragrafin e dytë të përgjigjeve dhe për këtë arsye vetëm apelojnë te 

Universiteti që të vazhdojnë t’i dedikojnë vëmendje të posaçme këtij komponenti të 

rëndësishëm të programit; roli dhe vlerësimi i këtij komponenti duhet të 

qartësohet për studentët e ardhshëm.  

 

2) Është gjë shumë pozitive dhe e rëndësishme të shihet që vëmendje e 

mëtutjeshme po i jepet planifikimit të hulumtimit. Paragrafi i dhënë në vërejtjet 

mund që të mos zëvendësoj plotësisht një plan gjithëpërfshirës strategjik, por 

tashmë jep perspektiva pozitive në atë se çfarë lloj hulumtimesh do të ndiqen me 

të vërtetë brenda programit. Shqetësimi i mbetur është që hulumtimi i aplikuar, 

që tashmë është përshkruar nga universiteti, duhet të filloj sa më shpejtë që të 

jetë e mundur. 

 

Vërejtjet e Universitetit të Prizrenit dhe ky dokument shtesë i draft raportit të 

mëparshëm, duhet të konsiderohen si pjesë shtesë konstitutive e raportit, i cili 

arrin këtë version të plotë dhe final me datën 21 qershor 2013. 

 

 

 

Prof. Stephen Adam / Dr. Konrad Clewing 


