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 Hyrje 

Institutcioni: Universiteti i Prizrenit (UPZ) 

Vizita në terren:  25 Gusht2010 

Ekspertët e jashtëm:  Erwin Bratengeyer (Krems University, A),  Ingeborg Mottl  
  (University of Salzburg, A), Heinz Menge (Ruhr-Universität   
 Bochum, D),  Volker Gehmlich (Osnabrueck University of   
 Applied Sciences, D)   

 

Ky raport bazohet në vizitën e bërë në terrën për akredimtimin akademik dhe 
institucional të UPZ, nën shoqërimin e kordinatorëve të Agjencisë Kosovare për 
Akreditim, Dr. Ferdije Zhushi Etemi (Këshilli Kombëtar i Cilësisë) dhe Mr. Basri Muja 
(U.d. Drejtor i AKA).  

 

Vizita në terren përfshin diskutime me menaxhmentin e lartë, udhëheqësit e 
programeve dhe stafin akademik. Ekipi i ekspertëve ka ekzaminuar dokumentet në 
vazhdim:  

Raportin e Vete-vlerësimit, Programet e Studimit, Planin Zhvillimore dhe CV e Stafit 
(gjysmën gjatë vizitës në terren) 

 

Ky raport është konsistetn dhe i strukturuar sipas udhëzimeve të AKA për Eksertët 
(Akreditimi dhe Programet Akademike).  

 

 1 Deklarata e Misionit dhe Strategjia, Stsfi, Organizimi, Menaxhimi dhe 
Planifikimi 
 
Vlerësimi i qëllimit dhe përspektivave për kërkim shkencor dhe mësimdhënie; 
vlerësimi i potencialit për inovacion 
 
Deklarata e misionit e Universitetit të Prizrenit reflekton statsin e tij si institucion publik 
në mbështetje të qëllimit të Qeverisë së Kosovës për zhvillimin e vendit përmes 
transferimit të përvojave, kërkimit shkencor nga ana e studentëve dhe stafit akademik, 
dialogut social dhe partneriteteve të përshtatshme për shekullin xxi. Kjo nënkupton edhe 
njohje dhe pranim ndërkombëtar, observim dhe përkthim të rregullave të procesit të 
Bolonjes sipas nevojave rajonale. UPZ kujdeset që dizajnimi i programeve të tija të lejon 
ndërlidhjen e teorisë me praktiken dhe pajisjes së studentëve me njohuri, mjeshtëri dhe 
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kompetenca duke respektuar standardet etike dhe shfrytëzim të teknologjisë modern në 
mbështetje të të mësuarit. Si profil të vetin UPZ nënvizon:  pjesëmarrjen civile, të 
punsuarit,  ndërkombtarizimin, interdiciplinaritetin, kompetencat gjuhësore dhe 
virtuzlizmin.  
 

 

Gjatë diskutimeve menaxhmenti i lartë nënvizoi faktin që qëllimi i tyre ishte të avancohet 
ideja e një universiteti të shkencave të aplikuara. Është një prioritet i cili do të kishte 
mundur të ngërthehej edhe më në deklaratën e misionit. Përshtypja e ekspertëve ishte 
se ende ekziston një lloj dykuptimësie sa i përket theksit përfundimtar – së paku në 
emër. Kjo mbase mund të ndikohet nga aspekte të imazhit të institucionit në shoqëri, 
statusit ligjor, standardeve akademike dhe njohjes ndërkombëtare dhe deri edhe një lloj 
droje se a ështe universiteti i shkencave të aplikuara i barazvlefshëm me universitetin 
tradicional të Prishtinës. Anipse nga pikëpamja politike kjo mund të kuptohet, megjithatë 
mund të mos jetë e dobishme për një institucion të arsimit të lartë. Duhet të nënvizohet 
qartazi se UPZ nuk është as kopje e as përjetësimin i një Universiteti të Prishtinës, por 
një institucion modern për përgatitjen e studentëve për sfidat e ardhshme dhe të cilat jo 
patjetër shihen nga prizimi i së njejtave disciplina krahasuar me ato të së kaluarës. Deri 
në një masë, UPZ komplementon Universitetin e Prishtinës; megjithatë, gjatë 
diskutimeve, ne kuptuam që në synimet e ardhsme programore institucioni do të mëton 
fushat interdiciplinare dhe ikjen nga qasja tradicionale. Kjo do të ketë ndikimin dhe 
jehonon edhe në kërkim shkencor, mësimdhënie dhe mësimnxënie, menaxhment dhe 
qeverisje, organizim dhe menaxhim të shërbimeve. Duket sikur ata që janë përgjegjës 
në nivelin universitar dhe politik kanë nevojë për më shumë kurajo në zbatimin e 
filozofisë së tyre në lidhje me institucionin duke përfshirë këtu edhe një qartësi sa i 
përket emërtimit.  

UPZ poashtu nënvizon faktin dhe qëllimin që të jetë responziv ndaj kërkesave specifike 
të Kosovës. Në mungesë të statistikave, institucioni duhet të ketë më tepër kohë për 
mbledhjen e sa më shumë informacion që është e mundur nga ministritë, industria, 
organizatat lokale dhe ndërkombëtare, kërkuesit shkencor, në mënyrë që të jetë në 
gjendje të veproj dhe drejtoj institucionin sipas qëllimeve të shprehura.  Programet 
aktualisht kanë orientim në shkencat e aplikuara – së paku- kuptohen të kenë një 
orientim të ndërlidhjes së teorisë dhe praktikes – por duhet të ketë një strategji që 
siguron që vendimet preliminare të ndërrmarra të monitorohen, përditësohen dhe 
sigurohen, Menaxhmenti, stafi, studentët por edhe hisedarët tjerë duhet të përgatiten 
për një institucion arsimor (organizatë mësimnxënie) që kërkon përmirësim të 
vazhdueshëm. Strukturat dhe proceset duhet të dizajnohen në mënyrë adekuate.  

Dihet që industria Kosovare është e përbërë nga një përqindje e lartë e ndërrmarrjeve 
të vogla dhe të mesme. Parashihet që universiteti të dizajnoj programet e tija, sidomos 
ato të biznesit, dizajnit softuerik, teknologjisë informative, juridikut dhe madje edhe 
gjuhës gjermane përshtatshëm për përgatitjen e NVM-ve për treg. Kjo nuk nënkupton 
që edhe fushat tjera duhet të përjashtohen nga studimi. Menaxhmenti është i 
vetëdijshëm që është e pamundur të mbahen të gjithë të diplomuarit në tregun Kosovar 
kur kihet parasysh numri i madh i të rinjëve dhe numri i kufizuar i vendeve të punës – 
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një shterrje e trurit nuk mund të shmanget. Sidoqoftë, strategjia e institucionin duhet të 
konsistoj në transformimin nga shterrje truri në përfitim truri në kohën kur Kosova të 
fuqizohet . Kur proceset zhvillimore filloj së lulëzuari, Kosova do të ketë nevojë për 
përvoja, mjeshtëri dhe kompetenca të përshtatshme. Për këtë arsye, është esenciale që 
universiteti të krijoj një rrjet të të diplomuarve, ndërrmarrjeve, universiteteve partnere, 
organizatave ndërkombëtare, në mënyre që të pranoj sinjalet e nevojave, të mësoj, të 
përmirësoj dhe të mbështes të të diplomuarit në karrierën e tyre. Do të ishte e udhës që 
të themelohet një qender e karrieres me kohë.  

Anipse, mundësia e terheqjes së studentëve nuk është në pikëpyetje, institucioni duhet 
të filloj ndërtimin e një qendre rekrutimi për këshillimin e studentëve në atë se cfarë 
mund të studjojnë ata dhe të ketë mundësi ndqërveprimi në mënyrë që studentët të 
zgjedhin programet e duhura. Në afat-gjatë do të ketë nevoje që të njihet edhe njohuria 
e përfituar jashtë, kualifikimet, njohuritë dhe mjeshtëritë e fituara në mënyrë formale dhe 
in-formale. Mund të imagjinohet që të gjitha këto kërkesa të pritura mund të 
centralizohen – dhe së bashku me mundësitë e të mësuarit – do të bëjnë Universitetin e 
Prizrenit një Qendër të Ekselencës në Mësimnxënie. Për terë rajonin. Për këtë arsye, 
universiteti duhet të jetë në kontakt bashkëpunimi me shkollat teknike dhe të 
përgjithshme dhe me organizata tjera mësimdhenie dhe trajinimit në rajon. Zhvillimi i një 
Kornize Kualifikimi për Mësim afat-gjatë në Kosovë do të mbështes ketë iniciativë. 
Rrjedhimisht, do të ishte e udhës që programi në Gjuhen Gjermane të shëndrrohet në 
Qendër të Gjuhëve që do të ofronte disa gjuhë të huaja, një Shërbim Konsulence që do 
të ndihmonte NVM-të në cështjet biznesore, këshilla ligjore dhe teknologjike, sidomos 
për mbështetje të start-up. UPZ mund të konsideroj dizajnimin e një kornize kualifikimi 
për institucionin dhe i cili do të mundësonte një kuptim të përbashkët të kritereve dhe 
kulturës mësimore.  

 

UPZ duhet të ketë një system qeverisjeje fleksibil dhe i cili lejon inovacion dhe pilotim te 
ideve të ndryshme. Duket sikur menaxhmenti dhe stafi mësimdhënës jo vetëm që janë 
të vetëdijshëm për këto prioritete por edhe duken të përgatitur dhe të vullnetshëm të 
përcjellin këtë rrugë. Na u tha që menaxhmenti është i siguruar që stafi me orar të plotë 
do të fokusohet plotësisht në UPZ dhe nuk do të kenë nevojë të kërkojnë mundësi tjera 
punësimi, gjë që është një kërkesë reale për zbatimin e detyrave të parapara.  
 
A është deklarata e misionit e duhur për burimet e disponueshme dhe a është 
komunikuar ajo në mënyrë adekuate? 
 
Bazuar në dokumentet e disponueshme dhe diskutimeve me menaxhmentin dhe stafin 
në UPZ, idetë dhe interpretimet, deklarata e misionit duket të jetë adekuate, anipse pak 
ambicioze për kohen e shkurtët në dispozicion. Ajo natyrisht do të zhvillohet tutje me 
kohë sipas strategjisë vijuese. Aktualisht, objektet dhe mundësitë ceken në Planin 
Zhvillimor dhe Raportin e Vete-vlerësimit: 
 
 

• Objektet në ndërtim e sipër 
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• Partneritet lokal me KFOR 
• Lidhjet ndërkombëtare në vecanti me Austrinë dhe Gjermaninë 

 
Lajmërimet e para mbi themelimin e institucionit kanë zgjuar shumë interes edhe në 
mesin e mësuesve potencial – më shumë së 800 i kanë dërguar aplikacionet e tyre. Në 
shikim të parë duket sikur kanë aplikuar një numër I mjaftueshëm I stafit të kualifikuar, 
edhe nga jashtë Kosoves. Poashtu, duket sikur një pjesë e tyre nuk janë edhe aq të 
interesuar për rroga të larta sa janë të interesuar për sforcimin e rajonit të tyre.  
 
Anipse në kohen e vizitës në terren, presidenti themelues nuk ishte i emruar zyrtarisht, 
kjo ka ndryshuar në ndërkohë. Ekspertët u njoftuan me të dhe idetë e tij gjatë 
pjesëmarrjes së tij në mbledhjen e mëngjesit. A është një ish-rektor i një universiteti 
Gjerman të shkencave të aplikuara dhe është i pozicionuar në themele solide për ta 
themeluar institucionin. Sidoqoftë, koha për të cilën ai është kontraktuar mund të jetë e 
shkurtër.  
 
Gjatë mbledhjes, presidenti tashmë i konfirmuar prezentoi stafin e tij esencial dhe 
nenvizoi idetë e tij për themelimin e një institucioni komunikativ, transparent në të cilin – 
mbrenda kornizës – priten zhvillime të iniciativave poshtë-lartë. Puna në ekip u 
prezentuar si format i punës. Kjo mund të jetë e nevojshme dhe natyrisht kërkohet që 
stafi të jetëi i vullnetshëm për punë. Ekspertët fituan një përshtypje positive gjatë vizitës 
në terren. Caktimi i një presidenti do të ndiqet me finalizimin e statutit – i cili deri tashmë 
ka qenë i përkohshëm. Idetë e prezentuara në dokumentin e disponueshëm nuk 
përkojnë më të ardhmen. Kjo qartazi dhe në mënyrë të përsëritur u cek si një detyrë 
prioritare për menaxhmentin gjatë javëve në vazhdim. Për këtë arsye një vlerësim më I 
detajuar i sistemit qeverisës nuk mund të behët për momentin.  
 
 
A është proporcioni i stafit akademik-studenti i duhur? 
 
I  Proporcioni nuk mund të vlerësohet ngase ende nuk është caktuar stafi akademik dhe 
numri I studentëve. Sidoqoftë, sipas skenarit të cekur në Planin Zhvillimor dhe 
shpjegimeve në Raport të Vete-vlerësimit, UPZ duhet të filloj me dikund 400-500 
student në semestrin dimror. Kjo nënkupton se kërkohen rreth 40 mësimdhënës. Kur 
mirret parasysh numri i lartë i aplikantëve kjo nuk është ndonjë problem. Sidoqoftë, 
espertët patën përshtypjen që universiteti ka si qëllim të filloj me një numër rreth dy apo 
tre herë më të lartë se kjo. Nësë ky është numri I paraparë ateherë kërkohen rreth 140-
150 ligjerues. Koha e limituar lë vend për dyshim nëse mund të plotësohet ky numër. 
Mund vetëm të shpresohet se një administratë në formim e sipër mund të menaxhoj një 
detyrë të tillë. Dhe jo vetëm kjo, por vitet në vazhdim do të kërkojnë një input të lartë të 
stafit dhe punës në presion.   
 
 
 
2 Liria Akademike  
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Si garanton institucioni përmes statutit të tij dhe strukturës organizative se ofron 
liri në kërkim shkencor dhe mësimdhënie?  
 
Ekspertët besojnë që vendimi i ministrisë për të caktuar një ekspert të jashtëm ka qenë i 
menqur.  Përvoja e tij do të ndihmoj që presidenti të siguroj përmes statutit lirinë e 
nevojshme në kërkim shkencor dhe mësimdhënie, gjera këto të nevojshme për një 
zhvillim të vazhdueshëm të kulturës akademike. Analiza e tërësishme e kësaj do të 
mund të jetë e mundshme në vizitën e ardhshme në terren. Në këto momente 
eskspertët besojnë që menaxhmeti do të konsideroj këto rekomandime dhe do te 
jetësojnë përvojen e tyre në dobi të institucionit të ri. Një pasqyre e shkurtë mund të 
shihet edhe në Raportin e Vete-vlerësimit. Krijimi i kolegjeve dhe departamenteve mund 
te jetë një porpozim që do diskutim. Duket esenciale që të bëhet ndarja e punës dhe 
autoritet sic ceket : ‘fillimisht, një dallim të qartë ndërmjet menaxhmentit dhe 
kontrollimit..senati duhet të lirohet nga biznesi menaxhues dhe të ketë rol definitive në 
monitorimin dhe kontrollimin e funksioneve ekzekutive; së dyti, krijimi i një bordi të 
zgjeruar ku të gjithë udhëheqësit dhe dekanët përfaqësohen; së treti, të gjithë liderët 
duhet të caktohen në bazë të parimit të legjitimitetit të dyfshtë’… (RVV, 11fq).  
 
 
 
3 Programet Akademike dhe Menaxhimi i studentëve 
 
 
Universiteti aktualisht është ne fazën e planifikimit. Me caktimin e presidentit ky proces 
pritet të intensifikohet dhe marrja e vendimeve pritet në vazhdim. Për ketë arsye 
vlerësimi ex-ante ka selektuar disa pyetja që bëhen rëndom nga AKA  dhe komentet 
mund të gjenden në vazhdim.  
 
 
 
A korrespondojnë programet akademike me deklaratën e misionit të institucionit 
dhe parimit të të punsuarit?  
 
Duke pranuar idenë e një universiteti të shkencave të aplikuara programert akademike 
korrespondojnë më deklaratën e misionit dhe nevojës për punësim të të diplomuarve.  
Është e debatueshme nëse është I menqur vendimi për të adoptuar programe Austrike 
dhe zbatimin e tyre në Kosovë. Në njërën anë mund të thuhet që programet të tilla kanë 
kaluar nëpër mekanizma të sigurimit të cilësisë sipas rregullave të akreditimit Austriak 
porn ë anën tjetër është e debatueshme nësë ato janë adoptuar për nevojat e rajonit. 
Përderisa universitetet Austriake mund te akreditojnë programet e tyre akademike, 
universitetet e shkencave të aplikuara duhet të bëjnë këtë përmes agjencive të 
pavaruara. Mund të supozohet se duke marrë në konsideratë reputacionin e 
institucioneve referuese , problemi i cilësisë së pa-majftueshme nuk mund të pritet. 
Mirëpo, ambientet si Vjena dhe Grazi nuk korrespondojnë më situatën e NVM-ve në 
Kosovë. Përpos kësaj, universitetet e Vjenës dhe Grazit janë të themeluara në bazë të 
qasjes tradicionale. Nësë do të ishin zgjedhur universitetet teknike të të njetave qytete 
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ateherë ekspertët do të mund të shihnin konsistencën e deklratës së misionit të UPZ-së.  
Johanneum do të mund të shërbente si pikë referuese ngase ka profiling e një 
universiteti të shkencave të aplikuara por sistemi qeverisës Austriak i institucioneve të 
këtij lloji është specifik dhe daton në organizatat që i themeluan ato.  
 
Është shprehur qartazi se UPZ – sikurse edhe institucionet e tjera të arsimit të lartë në 
Kosovë – konsiderojnë Procesin e Bolonjes si standard për të ndjekur dhe për të 
lehtësuar pranimin ndërkombëtar por edhe strukturen, procesin dhe rezultatet.  Një 
vendim I përgjithshëm është marrë në programet bachelor që zgjasin 3 vjet dhe ato 
master që zgjasin 2.  Kjo është marrë nga institucioni si një parim i imponuar ‘ Sistemi 
Evropian 3+2 I bazuar në marrëveshjen e Bolonjes dikton përmbajtjen e 
kurrikules…’(RVV, 13fq). Ekspertët duan të cekin se nuk ka një imponim të tillë në 
Procesin e Bolonjes. Pikë së pari, institucionet mund të zgjedhin vetë nivelet dhe kohën 
e nevojshme për programet e studimit.  Procesi i Bolonjës në Zonën Evropiane të 
Arsimit të Lartë identifikon tri nivele (bachelor, master dhe doktoratë), ndërsa 
terminologjia ju lihet vendeve aderuese dhe Korniza Evropaine e Kualifikimeve të 
Arsimit të Lartë nënvizohet me ndihmën e përshkruesve të Dublinit (njohuria dhe të 
kuptuarit, zbatimi i njohurisë dhe të kuptuarit, gjykimi, mundësia për të komunikuar, 
mësimi për të mësuar). Kosova është aktualisht është në proces të zhvillimit të kornizës 
së kualifikimeve për mësimin gjatë tërë jetës mbi bazën e Kornizës Evropianë të 
Kualifikimeve për Mësim gjatë gjithë jetës (EQF), dhe i cili përbëhet nga shkollimi, 
arsimimi trajnues, adaptimin e përshkruesve të njohurisë, mjeshtrive dhe kompetencave 
në sektorin e arsimit të lartë. Ajo cfarë ka rëndësi për UPZ janë standardet e detajuara 
në kornizën kombëtare – dhe në mungese të tyre ato të EQF. Kurrikulumi dhe sillabuset 
e UPZ duhet të reflektojnë rezultatet e të mësuarit të nevojshme për të përmbushur 
standardet dhe pastaj të vendoset në gjatësinë e programit të bachelor dhe master. 
Programet bachelor do të mund të zgjasnin 3 apo 4 vjet, ndërsa ato master ndërmjet 1 
dhe 2. Secili nivel është nivel në vete-vehte; mund të ketë ndërlidhshmëri ndërmjet dy 
niveleve në kuptim të ndërlidhjes së fushës por jo patjetër.  
 
Mund të kosniderohet e mjaftueshme kopijimi i programeve ekzistuese për fillim, mirëpo 
ato duhet të zhvillohet tutje ndërsa ato që do të pason do të duhej të ngërthenin më 
duhur nevojat e rajonit dhe qëllimet e shprehura në deklaratën e misionit. Në përgjithësi, 
programet Austriake përmbushin standardet e kërkuara për kontekstin austriak. Por 
meqënëse nuk ka ndonjë vendim kombëtar për pranimin e standardeve austriake dhe 
as që është bërë ndonjë auditim I përputhshmërisë së tyre, atehërë UPZ duhet të 
zhvilloj programet e tija duke u bazuar në deklaratën e misionit dhe burimet e 
disponueshme. UPZ vecse ka specifikuar një procedurë të detajuar për zbatimin e 
programeve të reja. Është mirë kur shihet që UPZ ka vendosur kritere sikurëse edhe ajo 
e krahasimit të programeve me ato të institucioneve tjera, rezultatet e detajuara të 
mësimnxënies, marrëdhënia me standardet akademike dhe profesionale, resurset e 
nevojshme, të punësuarit dhe dokumentet mbështetëse nga industria mbi bazën e së 
cilave do të vlerësoheshin programet.  
 
Programet në vijim parashihet të fillojnë gjatë semestrit dimëror 2010/2011:  
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• Menaxhment ndërkombëtar 
• Administrim Biznesi 
• Juridik 
• Dizajn softuerik 
• Teknologji informative dhe telekomunikacion 
• Gjuhë Gjermane 

 
 
 
 
 
Analizimi i dokumenteve të ofruara dhe përshtypjeve të marra nga eksperët gjatë vizitës 
në terren, ekipi vlerësoi propozimet për programe akademik sipas pyetjeve në vazhdim 
( udhëzimet e AKA-s): 
 

• A është cilësia e kurrikulës, skopi dhe qëllimet akademike e duhur për 
kualifikimin akademik?  

• A është ndërthurja e përmbajtjes akademike ndërmjet lëndëve e kuptueshme 
dhe transparente?  

• A korrespondojnë kualifikimet akademike me ato ndërkombëtare?  
• A është alokimi i ECTS kredive I duhur dhe I kuptueshëm? 
• A është ngarkesa e punës për studentët e menaxhueshme?  
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(1) Menaxhmenti ndërkombëtar dhe Administrimi i Biznesit 
 
• Menaxhmenti ndërkombëtar 

 
Në përshkrimin e tyre UPZ deklarojnë që programi i tyre është adoptuar nga FH 
Joanneum Graz, një universitet i shkencave të aplikuara. Cfarë ata në të vertë 
nënkuptojnë është se i kanë bërë ca ndryshime në kurrikulum dhe dizajnim të sillabusit. 
Sidoqoftë, në ëeb adresen e institucionit të referuar, të vizituar më 31 Gusht 2010, nuk 
kemi ndonjë program në menaxhment ndërkombëtar në ofertën e tyre të programeve 
bachelor.  Një program i tillë ekziston në nivelin master. Supozohet se UPZ  i referohet 
Biznesit Ndërkombëtar me emërtimin "Management internationaler 
Geschäftsprozesse". Ky programet duket sikur është kopijuar dhe ndryshuar në mënyrë 
sinjifikante.  
 
Në universitetet Austriake, semestri i pestë parashihet për studime jashtë vendit, duke 
nënvizuar në këtë mënyrë tendencën e tyre ndërkombëtare. Në UPZ nuk kemi atë 
dritaren e mobilitetit të paraparë ndokund në program. Në vend të kësaj ipen ligjerata 
nga ligjerues ndërkombëtar bazuar në këshillat e liderit të programit Austriak. Kurset 
nuk ipen në anglisht anipse në emeritime duken ashtu.  Pyetja qëndron në atë nëse kjo 
është e duhur dhe e menqur për studentët. As niveli i gjuhës që këto kurse mëtojnë të 
arrijnë nuk është i qartë. Ekipi këshillon që UPZ identifikon nivelet gjuhësore në bazë të 
Kornizës Evropaine të Kompetencave – sic është rasti në programet simotra.  Kjo 
ndërlidhet edhe me kërkesat për pranim dhe profiling tipik të aplikuesve. A e përmbush 
lënda Gjuhë Angleze I nivelin e kërkuar në arsimin e lartë? 
 
Elementet tjera të programit duket të jenë 1:1 kopje. Sidoqoftë, ekspertët rekomandojnë 
që të konsiderohen cështjet në vazhdim: Semstri i 4 sikurse në Graz e liston një 
internship prej 12 javësh. Si mund të realizohet kjo ndërkohë që edhe katër lëndë të 
tjera ipen në po të njejtin semstër nuk sqarohet fare. A nënkupton kjo se studentët 
duhet të ‘hijnë në shtëpi në Prizren’ apo me fjalë të tjera ata nuk kanë shansin për të 
marrë internship në ndonjë vend tjetër.  Dihet që kërkesa për viza mund të jetë një 
problem por madje mund të ketë ndonjë internship të disponueshëm në ndonjë nga 
vendet e BE-së.  UPZ duhet të reflektoj nëse është e udhës të kërkohet një punim 
disertacioni në fund të studimeve – kjo mungon sic mungon edhe në programin 
Austriak. Në shumicën e ‘vendeve të Bolonjes’  kërkohet një lloj i punës individuale. 
Gjithashtu, duhet siguruar nëse të gjitha lëndët e propozuara mund të mbahen. Për këtë 
arsye, UPZ duhet të konsideroj futjen e moduleve në vend të lëndëve në tërë 
institucionin dhe të lejoj një qasje më interdiciplinare dhe një shkëmbim më të mirë 
ndërmjet programeve. Duhet të reflektohet edhe mbi idenë e një platform ngase në këtë 
bazë mund të ofrohen varitete shtesë. Aktualisht, shkëmbimi duket të jetë vështirë i 
mundur edhe me ‘fakultetin’ simoter Administrim Biznesi.  
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Rezultatet e pritura në nivelin programor janë një përzierje e rezultatet të pritura të 
mësimnxënies, objektivave dhe metodologjisë mësimdhënese. Rezultatet e pritura janë 
shpesh ambiguoze dhe jo shumë të dobishme .p.sh. ‘Qëllimi është të ofrohet një nivel i 
ndërmjemë i…’ apo ‘nivel i lartë i Gjuhës Angleze’ apo fjali sikurse ‘të paraqes dhe 
familjarizoj…’  apo ..’nëse lejon koha’.  
 
Poashtu thuhet se të diplomuarit mund të regjistrohen në programet MBA me sisteme të 
avancuara të edukimit…’ Fatkeqësisht, ky është informacion i gabuar. Universitetet 
Evropaine kërkojnë një minimum prej dy viteve të përvojës biznesore krahas kualifikimit 
sipas standardeve EQUIS, EPASM FIBAA etj. Me të drejtë disa kurse i referohen 
Menaxhmentit Kulturor. Sidoqoftë, njëra nga cështjet themelore, kultura organizative, 
nuk reflektohet fare. Meqë kjo është një nga arsye e dështimit të bashkimeve dhe 
bashkëpunimeve, kjo fushë duhet të mbulohet në programin e biznesit ndërkombëtar. 
‘Ndërrmarrësia’ është me të vërtetë një fushë adekuate, por që shihet se jipet vetëm si 
kurs i vetëm dhe me një qasje tradicionale. Funksionet bazike si  MRNJ (HRM) dhe 
Logjistika Ndërkombëtare dhe Distribucioni shfaqen vetëm një herë. Nuk është i qartë 
kursi ‘Projekt/Raste’. A jipet vetëm një herë apo kemi terë trupin studentor të angazhuar 
në një rast studimor në secilin semester? 
 
Poashtu, informacioni se ky program është i vetmi i këtij lloj në Kosovë nuk qëndron.  
Kjo deklaratë do të ishte korrekte nëse i referohet Universitetit të Prishtinës por jot ë 
gjithë ofertës në Kosovë, duke përfshirë edhe institucioneve private të arsimit të lartë.  
 
Është në pikëpyetje nëse në nivelin modular mund të ofrohet Biznesi Ndërkombëtar pa 
ndonje kurs paraprak në Biznes. Nuk identifikohet qartë moduli kur mësohen parimet 
bazike biznesore. Teknologjia Informative i ofrohet tepër vonë në program, në semestrin 
e tretë. A është e udhës të ofrohet kursi ‘Sjellja e konsumatorit’ krahas ‘Marketing B2B’ 
dhe ‘Strategjitë e depërtimit ndërkombëtar’ në semestrin e dytë? I tërë program 
sygjeron se elementi qensor i ndërkombtarizimit mbulohet nga Marketingu. Kjo 
tendencë duhet të ndryshohet apo të kalohet në ‘Marketing Ndërkombëtar’ dhe me ca 
kurse shtesë.  Pyetja e njejtë parashtrohet sa i përket ‘Koncentrimit’ të dytë.  Në 
semestrin e dytë, studentët studiojnë ‘Kontabilitet 2’ në të njejtën kohë me ‘Balance 
Sheet Analysis dhe Vlerësim të Korporatave’.  Sekuencimi i procesit mësimor duhet ri-
diskutuar. Mbrenda këtij konteksti propozohet që të ndryshohet emri i disa kurseve. 
Emeritimi duhet të ndërlidhet me programin dhe duhet të jetë transparent, dhe ti 
ndihmoj studentëve të kuptojnë më mirë qëllimet e kursit dhe programit.  
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Në përgjithësi numri i moduleve dhe nurmi i provimeve duket të jetë i lartë. Nuk duket se 
ka kohë të mjaftueshme për reflektim. Gjithashtu, zgjedhjet duket të jenë të limituara 
vetëm mbrenda koncentrimit ( edhe termi ne vetevehte duket të jetë një fjale e përkthyer 
nga Gjermanishtja në Anglisht; ngase kemi shprehje më të duhura si zgjedhore apo 
opcionale.) 
 
Shpërndarja e krediteve duket të jetë arbitrare dhe mund të reflekton ‘ rëndësi 
subjektive’ të një fushe se sa ngarkesën e kërkuar.  Një vlerësim duhet bërë për 
ngarkesën e studentëve dhe duhet ndërrmarrë veprime të nevojshme korrektuese.  
 
Së fundmi, nësë i referohemi ‘Seksionit 2: Kërkim Tregu dhe Analizë të Koherencës’, 
përsëritje e planit Zhvillimor; UPZ duhet të reflektoj nëse ‘programi përmbush specifikat 
dhe nëse me të vërtetë ofron studentëve një themel të duhur, mendim të sforcuar 
conceptual dhe mjeshtëri për zgjedhjen e problemeve…do të përgatis studentët për 
studimet post-diplomike në vendet me sisteme të avancuara të arsimimit..dhe përpos 
kësaj institucioni mëton të zhvilloj bashkëpunim me punëdhënës përmes programit të 
internshipit, ligjeratave…’. A është një program ndërkombëtar? Nëse shihet emërtimi 
po, mirëpo jo nëse kihet parasysh përmbajtja e kurrikules.  Definitivisht nuk është 
ndërkombëtar ngase ai është dizajnuar nga një institucion Austriak. Arritja e rezultateve 
të mësimnxenies të proklamuara në program duhet të kontrollohet në procesin e 
ardhëshëm të akreditimit. Rekomandohet akreditimi i programit ‘Menaxhment 
Ndërkombëtar’ për një vit. Nëse akreditimi fillestar nuk do të ishte vetëm një vjeqar, 
atëherë do të ishte e dyshimtë nëse do të mund të fitohej akreditimi.  
 
 
  

• Administrimi i Biznesit 
 

Për qudi, ky program nuk është i ndërlidhur me Menaxhmentin Ndërkombëtar apo 
ndonjë department tjetër të universitetit. Kur kihet në konsideratë karakteri i ‘aplikuar’ 
kjo nuk mund të kuptohet. UPZ deklaraon se ky program është marrë naga institucionet 
Austriake, Universiteti i Graz. Web adresa e këtij të fundit nuk shfaq ndonjë ngjashmëri. 
Sipas të gjitha gjasave UPZ ka adoptuar programin "Volksëirtschaftslehre".  
 
Nuk ka ndonjë arsye të qartë pse ky universitet duhet të jetë pikë referuese për UPZ. 
Edhepse ata referohen si partner për të ardhmen, nuk jipen detaje cfarë do të thotë kjo. 
Natyrisht, nuk parashihet të ketë ndonjë program të përbashkët. Rezultatet e pritura të 
mësimnxënies përshkruhen në mënyrë të përgjithësuar dhe duhet të ndërlidhën për 
profiling në mëyrë shumë më të sforcuar. Studentët këshillohen që të kalojnë një 
semester jashtë vendit – gjë që për qudi nuk përmendet fare ne programin e 
Menaxhmentit Ndërkombëtar. Do të ishte e dobishme sikur të sqarohet ndonjë dritare e 
mobilitetit.  
 
Programi i gjason nje kualifikimi në ekonomiks në ndonjë nga universitet Gjermane. Ka 
një një tendencë  kah ekonomiksi kështu që emërtimi i programit nuk është i 
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përshtatshëm. Nëse dëshirohet ti iket emërtimit ekonomiks atëherë do të duhej 
emërtuar ‘Ekonomia e Biznesit’ për të nënvizuar përpjekjen për studimin e ekonomiksit 
në nivel të ndërrmarrjes.  Kursi i parë në semestrin e parë quhet me këtë emertim. Në 
mënyrë shumë pozitive kemi një rang specializimesh nga studentët mund të zgjedhin. 
Mirëpo, a mund të ofroj universiteti gjitha këto lëndë? Është e debatueshme nësë UPZ 
mund të mbuloj këtë gamë lëndësh në mënyrë cilësore – anipse për disa kurse ka ende 
kohe për t’u përgatitur. Sidoqoftë, këto lëndë dhe stafi gjejgjës duhet të involvohen në 
dizajnimin dhe zbatimin e tërë programit sa më shpejtë që është e mundur. Gjithashtu, 
a do të ketë libra të disponueshme në biblotekë dhe të cilat do të korrespondonin me 
lëndët?  
 
Sa i përket progresit të të mësuarit në semestrin e parë nuk është e udhës të ofrohet 
‘Bazat e Marketinigut’ (Marketingu strategjik) dhe ‘Bazat e Menaxhmentit’ (Menaxhimi 
Strategjik Biznesor) në të njejten kohë. Marketingu vjen pas pjesës hyrëse. Kjo mund të 
ndryshohet me ‘Hyrje në Ekonomi’ në semstrin e dytë, pra duke i dhënë studentit një 
pasqyrë të plotë të gamës së studimit të elementeve esencale të programit. Sic u cek 
‘Bazat e Menaxhmentit’ mësohet në semestrin e parë. Një thellim i cështjeve të trajtuara 
duket se ndiqet në semestrin e 5 – mirëpo a do të shohin studentët ndërlidhjen?  
 
Lëndët e Gjuhës Angleze – shumë pozitivisht ndërlidhen me Kornizen e Kompetencave 
Evropiane (që mungonte në Menaxhmentin Ndërkombëtar). Sidoqoftë, është në 
pikëpyetje nëse niveli hyrës dhe përmbyllës janë real. Në mungesë të përvojës jashtë 
vendit është e vështirë të arrihet niveli C1. Në kornizën e kualifikimeve Gjermane për 
studime të biznesit të dizajnuar nga dekanët dhe ligjëruesit e universiteteve të 
shkencave të aplikuara, B2 shihet si një nivel real në fund të një program të studimit të 
biznesit; C1 është një program ndërombëtar me dritare mobiliteti për studentë.  
 
Në përshkrimin e lëndëve mungojnë lëndët C3 dhe C4. Cilësia e përshkrimeve të 
rezultateve të pritura të mësimnxënies duhet të përmirësohet dhe të bëhët edhe më 
specific. Një rezultat si ‘..Do të përfiton bazë substantive metodologjike…’ nuk është 
fare e dobishme.  
 
Gjatësia e programit nuk është e qartë. Përderisa ‘Matriksi i Kurrikules’ liston 6 
semestra dhe që konkludohen me tezen e disertacionit (me 6 kredi – vlerë e vogël por e 
mundshme), ndërsa teksti në në faqen 48 flet për disertacionin I cili duhet të 
kompletohet gjatë semestrit 6-8.  Pse kërkohet që në këtë program të ketë tezë 
disertacioni ndërsa jo në atë të Menaxhmentit Ndërkombëtar? Që të dy programet 
duhet të mëtojnë të kenë elemente të ngjashme kurrikulare. Rekomandohet të ketë një 
tezë finale disertacioni me një ngarkesë prej 10 ECTS.  Duhet cekur se në asnjërin 
program nuk ceken format dhe numri i ekzaminimeve. Mungojnë edhe materialet 
respective si literature, skriptat. Duhet të dizajnohet një ‘Doracak i Moduleve’ dhe i cili 
përmbush kriteret bazë.  Një numër i shembujve të mirë janë të disponueshme në 
internet por duhet konsultuar edhe ‘Udherrëfyesin e ECTS-ve’, version i së cilit është 
publikuar vitin e kaluar.  Pasyra e seksionit 2 dhe 3 janë identik me përshkrimet e 
programeve në Raportin e Zhvillimit dhe janë përsëritur edhe në vende tjera. Procesi i 
ardhëshëm i ri-akreditimit pas vitit të parë duhet të ketë kujdes në vlerësimin e arritjeve.  
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(2) Juridik 
 
•  (LLB) 

Programi i propozuar i Juridikut të Përgjithshëm i Universitetit të Prizrenit (UPZ) 
planifikohet si një program klasik të përshtatshëm për zhvillimin e vendit dhe të siguroj 
studentë kualifikuar në të ardhmen. Qëllimi i programit të juridikut është të ofrohet një 
pjesë specike dhe e specializuar e juridkut për ofrimin e kuptimësisë interdiciplinare që 
ndërlidhet me aspekte të ekonomisë, shoqërisë dhe historisë.  Program i propozuar 
(RVV, 35) është themeluar duke u bazuar në kurrikulen e Fakultetit Juridik të 
Universitetit të Graz-it, Austrisë, një universitet tradicional austriak. Programme të 
ngjashme mund të gjenden edhe në vendet tjera Evropiane dhe Lindore. Programi 
është transferuar në Kosovë për të siguruar një fokus modern në Universitetin e 
Prizrenit.  

Program i planifikuar ofron një Bacelor të Juridku-t (LLB) dhe zgjatë 4 vite ( 8 semestra) 
dhe është e ngjashme me shumë programe tjera. Megjthatë mungon një profil i vecantë 
i institucionin dhe nuk dihet se mbi bazën e cfarë premisash meton institucioni të 
kontriboj në zhvillimin e rajonit. Alokimi i 240 kredive mbrenda 4 viteve është për t’u 
cmuar. Sipas Udhezuesit të ECTS, nuk është e mundur të ofrohet numër të ndryshëm 
të ECTS-ve në semestër të ndryshem (57 ECTS vitin e parë dhe dytë, 49 ECTS – vitin 
e tretë dhe 54 ECTS ne vitin e katërt. Secili vit duhet të ketë një numër identik të ECTS 
kredive prej 60.  Një informacion i detajuar mbi disertacionin është pjesë e përshkrimit 
programor (20 ECTS). Është paksa e quditshme se si studentët mund të punojnë tezen 
e disertacionit në një fushë të ndryshme nga juridiku për aq sa shfaqë një reference 
adekuate në juridik. Kjo nuk është e mundur.  

Anipse ndërtesat e vizituara janë në ndërtim e sipër, për ekipin e ekspertëve duket sikur 
program do të mund të fillonte sipas parashikimit në Tetor 2010. Përpos numrit të 
studentëve, kritereve të pranimit dhe partnerëve për baskëpunim nuk patëm më tepër 
informacion (RVV, 37). Ekspertët nuk patën mundësi të takojnë stafin dhe as studentët 
meqë procesi i regjistrimit ishte në vazhdim. Situata për mësimdhënësit duket të jetë më 
e mirë ngase më shumë se 800 veta kanë aplikuar në përgjigje të thirrjes për aplikim. 
Eksperët kishin përshtypjen se një numër representative i stafit të kualifikuar për 
programin do të mund të gjendej në mesin e tyre. Ata do të duhej të kishin arsye tjera 
për aplikim në mungesë të rrogave atraktive. Natyrisht ata duan të marrin pjesë në 
procesin e ri-organizimit shoqëror. Gjatë vizitës në terren ekspertët u impresionuan nga 
një ekip i ri nën udhëheqjen e rektorit të ri. Kjo është shumë e rëndësishme për 
zhvillimin e një stafi të suksesëshëm. Gjatë fazës së implementimit që planifikuar të 
ketë edhe staf visitor nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Graz për të mbuluar 
hapësirën dhe mungesen e kapaciteteve.  

Ekspertët sygjerojnë akreditimin e programit të Juridikut ! 
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Rekomandimet:  

• Bazuar në dokumentet e konsultuara dhe bisedës me stafin, eksperët ishin të 
bindur se program i Juridkut është një program klasik studimi dhe i nevojshëm 
për institucionin e themeluar rishtazi UPZ. Hapësirat dhe mundësitë ashtu sic 
ceken në raport janë të mjaftueshme për momentin. Program duhet të forcohet 
në të ardhmen dhe të kihet në konsideratë plotësimii nevojave të ndërrmarrjeve 
të vogla dhe të mesme dhe zhvillimin shoqëror.  

• Programi është i dizajnuar për të garantuar njohje ndërkombëtare, partneritete 
me institucione të jashtme dhe kapacitete për të siguruar implementimin e 
procesit të Bolonjes. Për këtë arsye është e nevojshme që të zbatohet një sistem 
i sigurimit të cilësisë menjëherë dhe të vlerësohet programi dhe mundësitë 
mbrenda një periudhe të shkurtër.  

• Sic përmendet në pjesën e përgjithshme, UPZ shfaq tiparet e një profile tipik të 
një universiteti të shkencave të aplikuara. Ky do të ishte hapi tjetër ne procesin e 
vlerësimit. Kjo është një mundësi për UPZ kur kihet parasysh numri i NVM-ve në 
vend.  

• Situata e ndërtesave duhet të përmirësohet sipas numrit të studentëve.  

• Ndoshta do të ishte e udhës që numri i propozuar I studentëve të jetë më I vogël 
në mënyrë që të sigurohet një fillim sa më I njëtrajshëm I programit. Stafi në fillim 
do të sfidohet me ceshtje organizative, infrastrukturore dhe problem tjera të 
organizatave në themelim e sipër.  

• Rezultatet e pritura të mësimnxënies dhe kompetencat duhet të ceken qartazi. 
Ky nuk ishte rasi në atë cfarë është prezentuar. Është mëse urgjente që të 
sforcohet kjo ceshtje dhe nevojë.  

• Kurse dhe module të fushës së drejtësisë ipen edhe në programe të tjera. Mund 
të ketë një lloj fryme ekipore interdisciplinare në mënyrë që të ofrohen 
bashkarisht. Kjo do të thotë poashtu që numri I stafit te nevojshëm zvoglohet 
edhe rezultatet interdiciplinare rriten.  

• Rezultatet e mësimnxënies të programit (RVV 36 dhe 37) më tepër duken si 
kombinim i objektivave të programit, rezultateve të pritura dhe ceshtjeve të 
metodologjisë mësimore. Meqë program mëton të siguroj që studentët të jenë të 
familjarizuar edhe me të drejtën ndërkombëtare ateherë kërkohen edhe kurse 
tjera të gjuhëve të huaja ngase në kurrikulën aktuale ofrohet vetëm Gjuha 
Angleze (RVV, 38) 

• Meqe kriteret specifike të nevojshme për pjesëmarrje në program po  mungojnë, 
është e nevojshme që të definohen qartë kompetencat për studentët e 
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ardhëshëm. Ekspertët kanë përshtypjen se studentët shpesh marrin programe të 
caktuara të studimit pa patur bindjen dhe informacionin e plotë për destinacionet 
potenciale.  

 

• Rregullat për provime duhet të zbatohen.  

 
• E-Learning duhet të implementohet dhe të ofrohet mundësia për të marrë pjesë 

në zhvillimet e së drejtës ndërkombëtare dhe të bashkëpunojnë me studentë nga 
universitetet e huaja.  

 
• Teza e disertacionit duhet të punohet në një cështje të drejtësisë dhe nuk do të 

duhej të ishte e mundur që ajo të punohet në ndonjë temë jo-ligjore. Teza mund 
të punohet në një ceshtje ekonomike me fokus në cështje ligjore. 
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 (3) Dizajni Softuerik dhe Teknologjia Informative dhe Telekomunikacioni 
 

Kemi një shumë gjëra të përbashkëta ndërmjet ‘Dizajnit Softuerik’ dhe ‘Teknologjisë 
Informative dhe Telekomunikacionit’. Për këtë arsye shumica e shqetësimeve dhe 
rekomandimeve janë identike.  
 
 
 

• Dizajni Softuerik 
 

Programi i Dizajnin Softuerik (Bsc) ka qëllim të ofroj trajnim që mbulon secilën fazë të 
zhvillimit të ciklit softuerik. Theks i vecantë vihet edhe në mjeshtëritë menaxhuese, 
Anglishten dhe Juridikun. Rezultatet e pritura të të mësuarit përfshijnë të gjitha aspektet 
relevante për inxhinjeri softuerike të programeve aktuale. Por duhet të cekur se qëllimet 
e programit janë goxha të përgjithësuara dhe aspketi i nacionilizimit të programit 
mungon. Anipse mungon një kërkim tregu, duket e qartë dhe e arsyshme që programi 
është i rëndësisë së lartë për industrinë e IT-së dhe maksokozmin e shoqërisë 
Kosovare. Një vlerësim i USAID konfirmon këtë hiotezë.  
 
Alokimi i ECTS-ve për tri vite duket të jetë e duhur. Kurrikula është e ndarë në njësi 
tipike të jo më shumë se 2-3 ECTS kredi dhe lejon një studim më të përafërt. Përmabjtja 
e lëndëve është e duhur. Programi konkludohet me një teze, vlera e së cilit 18 ECTS 
është e duhur. Disa module si Gjuha Angleze, Drejtësia dhe Kontabiliteti mund të 
konsiderohen si të përbashkëta me programet tjera.  
 
Përmendet edhe qëllimi për bashkëpunim me industrinë. Bashkëpunimi parashihet të 
përcillet me një internship. Mirëpo ne nuk hasëm në ndonjë figurim të internshipit në 
kurrikulën e paraqitur. Poashtu nenvizohet rëndësia e kërkimeve të përbashkëta 
shkencore mirëpo mundon një përkushtim I plotë për përmirësimin e programit me 
aktivitete të kërkimit shkencor.  Letrat e bashkëpunimit nuk janë paraqitur ende.  
 
 
U raportua se programi është kopijuar nga FH Joanneum, I cili është një Universitet 
Austriak i Shkencave të Aplikuara. Poashtu kanë marrur edhe deklaratat mbi metodat 
dhe grupin e synuar ‘ Metodat e mësimdhënies dhe mësimnxënies janë posaqërisht të 
ndërtuara për studentët në marrëdhënie pune’.  Sa I përket Joanneum, programi në 
mënyrë eksplicite targeton njerzit në punë dhe metodat e mësimdhënies bazohen në 
masë të konsiderueshme në e-Learning (rreth 60%). Në rastin e UPZ, e-Learning nuk 
duket të jetë opcion dhe për këtë arsye ky notim nuk është i duhur.  
 
Kriteret e pranimit dhe rregullat e provimeve mungojnë në tërësi në këtë fazë. Mund të 
ceket se niveli i studentëve aspirues në Kosovë të jetë më I ulët se sa grupi për të cilin 
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është mëtuar ky program. Se sa konsiderohet kjo dhe sa paraqet kufizime në kuptim të 
procesit të selektimit mbetet të shihet.  
Duhet cekur se kemi mungesë të plotë të infrastrukturës së ICT-së. Poashtu, lista e 
pajisjeve në pritje është e kufizuar e sidomos lista e produkteve softuerike. Listohet një 
robot humanoid dhe të jap përshtyjen sikur kjo do të luan një rol të rëndësishëm në 
program, por kjo nuk reflektohet në kurrikulum.   
 
 
 
Rekomandimet 
 
Rekomandohet që të definohen rezultatet e pritura krahas përshkrimeve të kurseve. Me 
përshkrimin e përmbajtjes së kurrikulumit, definimi I rezultateve të pritura të 
mësimnxënies dhe kompetencave lejon përshtatjen e programit sipas nevojave 
specifike të UPZ.  
 
 
Internshipet duhet reflektuar në kurrikulum. Numri I ECTS kredive të alokuara për 
internship duhet të përcaktohet. Duhet kontraktuar marrëveshje interesi me partner 
potencial nga industria dhe të parashihen projekte të kërkimit shkencor me partner nga 
industria.  
 
Sa i përket e-Learning, menaxhmenti duhet të konsideroj zbatimin kategorik në mënyrë 
që të përcjell zhvillimet aktuale në arsimin e lartë. Përpos kësaj, E-learning luan rol 
shumë të rëndësishëm në një program të dizejnit softuerik. Në rrethanat akutale lëndët 
duhet të fillojnë pa ndonjë kompleksitet shtesë. Mirëpo, procesi i zbatimit strategjik 
duhet të lansohet menjëherë në mënyrë që të lejohet zbatimi në vitin vijues.  
 
Poashtu rekomandohet që disa module si Gjuha Angleze, Juridiku, menaxhmenti i 
projekteve të zhvillohen me programet tjera dhe të sforcohet ideja e inter-diciplinaritetit 
dhe të kursehen resurse. Me specifikisht, kemi shumë të përbashkëta ndërmjet këtij 
programi me atë të Teknologjisë Informative dhe Telekomunikacionit dhe kjo mund të 
shfrytëzohet në dobi të zhvillimit institucional.  
 
Natyrisht, duhet zbatuar edhe kompletuar tërë infrastrukturen e IT të kërkuar për 
funskionimin e programit. Serveret, klientet, rrejti ëireless, broadbad internet access, 
dhe duhet instaluar një bibloteke softuerike. Kjo mungesë e secilës nga këto asete 
paraqet një pengesë të madhe për funsionimin e këtij programi.  
 
 
Rekomandohet akreditimi i programit Dizajn Softuerik 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 

• Teknologjia Informative dhe Telekomunikaconi 
 

 
 

Programi (BSC Engineering) në Teknologjinë Informative dhe Telekomunikacion merret 
me bazat teorike të matematikes, informatikes, teknologjisë digjitale. Elektronikes, 
ekonomisë, komunikimit dhe menaxhimit gjatë katër semstreve dhe për të gjithë 
studentët kërkohet specializim në Siguri të Aplikuar të IT, Inxhinjering të Ëeb-it, 
Telekomunikacion) gjatë semstrit 5 dhe 6. Programi adreson një spektër të gjerë të 
dominit të IT-së.  
 
Anipse mungon një kërkim tregu, duket e qartë dhe e arsyshme që programi është i 
rëndësisë së lartë për industrinë e IT-së dhe maksokozmin e shoqërisë Kosovare. Një 
vlerësim i USAID konfirmon këtë hiotezë.  
 
Përmendet edhe qëllimi për bashkëpunim me industrinë. Bashkëpunimi parashihet të 
përcillet me një internship. Mirëpo ne nuk hasëm në ndonjë figurim të internshipit në 
kurrikulën e paraqitur. Poashtu nenvizohet rëndësia e kërkimeve të përbashkëta 
shkencore mirëpo mundon një përkushtim I plotë për përmirësimin e programit me 
aktivitete të kërkimit shkencor.  Letrat e bashkëpunimit nuk janë paraqitur ende.  
 
Alkokimi i ECTS 180 për tri vite studimi duket të jetë i duhur. Kurrikulumi është i ndarë 
në njësia të jo më shumë së 2-3 kredi (në verzionin original të FH Campus Ëien) dhe që 
mundëson një studim më të afërt të lëndëve. Përmbajtja është e përcaktuar mirë. 
Mirëpo, rezultatet e pritura të mësimnxënies nuk adresohen në mënyrë të duhur. 
Nocioni specizlimi duket I tejzmadhuar, ngase shuma e ECTS-ve të alokuara  për 
specilizim është vetëm 6 ECTS dhe 15 ECTS për projekt. Programi konkludohet me një 
punim disertacioni. Kuptuam se numri i alokuar I ECTS-ve është 19.5 gjë që do të ishte 
në rregull. Disa module si Gjuhë Angleze, juridik, kontabilitet duhet të ofrohen 
bashkarisht me programe tjera.  
 
Përmendet qëllimi për bashkëpunim me industrinë. Bashkëpunimi parashihet të 
shoqërohet me internship. Poashtu, përmendet opcioni për projekte të përbashkëta të 
kërkimit shkencor, por që mungon një përkushtim i plotë në kuptim të aktiviteteve që do 
të pasuronin këtë prospekt. Letrat e bashkëpunimit nuk u prezentuan ende.  
 
Na u tha që kurrikulumi është kopijuar nga FH Campus Ëien, i cili është një Universitet 
Austriak i Shkencave të Aplikuara (gabimisht përmendet në faqe 44 se bëhet fjalë për 
FH Joanneum). FH Campus Ëien jap të gjitha llojet e kursve në forma të ndryshme (e-
learning,  i kombinuar etj). Tek UPZ e-Learning nuk është si opcion. Pyetja është se si 
ka mundësi që i njeta sasi dhe cilësi të ofrohet ndërkohë që metodat janë të ndryshme.  
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Duhet cekur se kemi mungesë të plotë të infrastrukturës së ICT-së. Poashtu, lista e 
pajisjeve në pritje është e kufizuar e sidomos lista e produkteve softuerike. Listohet një 
robot humanoid dhe të jap përshtyjen sikur kjo do të luan një rol të rëndësishëm në 
program, por kjo nuk reflektohet në kurrikulum.   
 
Kriteret e pranimit dhe rregullat e provimeve mungojnë në tërësi në këtë fazë. Mund të 
ceket se niveli i studentëve aspirues në Kosovë të jetë më I ulët se sa grupi për të cilin 
është mëtuar ky program. Se sa konsiderohet kjo dhe sa paraqet kufizime në kuptim të 
procesit të selektimit mbetet të shihet.  
 
 
Rekomandimet 
 
Rekomandohet që të definohen rezultatet e pritura krahas përshkrimeve të kurseve. Me 
përshkrimin e përmbajtjes së kurrikulumit, definimi I rezultateve të pritura të 
mësimnxënies dhe kompetencave lejon përshtatjen e programit sipas nevojave 
specifike të UPZ.  
 
Internshipet duhet reflektuar në kurrikulum. Numri I ECTS kredive të alokuara për 
internship duhet të përcaktohet. Duhet kontraktuar marrëveshje interesi me partner 
potencial nga industria dhe të parashihen projekte të kërkimit shkencor me partner nga 
industria.  
 
Sa i përket e-Learning, menaxhmenti duhet të konsideroj zbatimin kategorik në mënyrë 
që të përcjell zhvillimet aktuale në arsimin e lartë. Përpos kësaj, E-learning luan rol 
shumë të rëndësishëm në një program të dizejnit softuerik. Në rrethanat akutale lëndët 
duhet të fillojnë pa ndonjë kompleksitet shtesë. Mirëpo, procesi i zbatimit strategjik 
duhet të lansohet menjëherë në mënyrë që të lejohet zbatimi në vitin vijues.  
 
Poashtu rekomandohet që disa module si Gjuha Angleze, Juridiku, menaxhmenti i 
projekteve të zhvillohen me programet tjera dhe të sforcohet ideja e inter-diciplinaritetit 
dhe të kursehen resurse. Me specifikisht, kemi shumë të përbashkëta ndërmjet këtij 
programi me atë të Teknologjisë Informative dhe Telekomunikacionit dhe kjo mund të 
shfrytëzohet në dobi të zhvillimit institucional.  
 
Natyrisht, duhet zbatuar edhe kompletuar tërë infrastrukturen e IT të kërkuar për 
funskionimin e programit. Serveret, klientet, rrejti ëireless, broadbad internet access, 
dhe duhet instaluar një bibloteke softuerike. Kjo mungesë e secilës nga këto asete 
paraqet një pengesë të madhe për funsionimin e këtij programi.  
 
 
 
 
 
Prgrami rekomandohet për akreditim 
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 (4)  Gjuha Gjermane 
 
Në parim do të doja të propozoja që kursi i studimit të zhvillohet në Gjuhën Gjermane 
dhe Shqipe. Kjo është ajo cfarë bën edhe Universiteti i Prishtinës dhe a i Zagrebit, dhe 
mbi bazen e se cilave duket se është formuluar programi i UPZ-së.  
 
Përkthimi i detajeve mund të bëhet problematic në Gjuhën Angleze. Kjo bnuk është e 
rëndësishme për Raportin e Vete-vlerësimit, por përshkrimi i moduleve në propozimin e 
ËUS përmban një numër të përkthimeve që mund të lëjnë hapësirë për keqkuptime. 
Mirëpo meqë kjo nuk është lëndë ë shqyrtimit, ne po shmangim komentet.  
 
Vleresimi i drafit aktual të kursit ‘Gjuha Gjermane – Specializimi në Edukim dhe 
Përkthim’ bazohet plotëisisht në atë nëse drafti është i përshtatshëm për fillimin e 
studimit. Supozohet se programi do të përmirësohet vazhdimisht në muajt pausues dhe 
të aprovohet nga universiteti dhe komisionet relevante të ministrisë.  
 
Në pyetjen nësë institucioni mund të ecë tutje me propozimin e programit draft ateherë 
përjgjiegjeja është po. Lëndët e planifikuara për vitin e parë (fq.66) korreposndojnë më 
kursin e studimit "Deutsch als Fremdsprache". Për lëndët 1.2, 1.3/2.2, 1.5/2.5, unë do të 
sygjeroja të fillohet më gjuhën aktuale dhe të vazhdohet radhazi në semestrat pasues.  
Të filluarit që në semestrin e parë me letërsinë mesjetare ka pak kuptim.  
 
Kursi ‘Gjuha Gjermane’ parashihet të organizohet mbrenda 4 viteve. Studentët e të dy 
specializimeve kanë lëndët e njejta në dy vitetet e para. Kjo pasohet nga një specializim 
dy vjeqar në ndonjërën nga drejtimet. Në raportin e vete-vlerësimit nuk përmendet 
programi master. Në një mbledhje me 25 Gusht 2010 në PRizren na u tha se sipas 
udhëzimeve të Ministrisë progrmet e edukimit zgjasin katër vite. Për qudinë time, 
Universiteti i Prishtinës ka program në Gjuhë  Gjermane për tri vjet dhe master program 
për dy vjet.  
 
Propozimi përmban dy seksione të zbrazta (3.6.6 dhe 3.6.7) të cilat duhet të 
kompletohen sa më shpejtë që është e mundur, sidomos 3.6.7, për kriteret e pranimit).  
 
Rekomandimet:  
 
Përshkrimi i lëndëve duhet të specifikoj edhe llojin e provimit të kërkuar për secilinrast. 
Duhet vënë theks i vecantë në provimet me shkrim. Gjuha e folur dhe variacioni 
linguistic duhet të ketë konsideratë më shumë. Sikurëse edhe analiza e komunikimit jo-
verbal. Kurset për ‘terminologjinë dhe Profesionet Gjuhësore’ duhet të përfshijnë edhe 
gjuhën sportive. Përpos kësaj, edhe politika Gjuhësore dhe ajo Evropiane në lidhje me 
ruajtjen e gjuhëve minoritare dhe dialekteve rajonale me vjen në mendje si lëndë e 
duhur për t’u studiuar.  
 
 
Në përgjthësi unë do të rekomandoja:  
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Studentët duhet të kenë mundësi të përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore vetvetiu. Unë 
do të rekomandoja themelimin e një laboratory gjuhësor për studim të pavarur.  
 
Edhe aktualisht do të ishte e dëshireueshme të diskutohet për formen dhe substance e 
studimeve gjermane në programin Master. Themelimi në të ardhmen i një instituti për 
kërkim shkencor Gjerman do të ishte një mundësi. Fokusi i kërkimit shkencor do të ishte 
në cështjet teorike të përkthimit në lidhje me problemet rajonale të politikës gjuhësore të 
zgjerimit të fjalorit.  
 
. 
 
 
4. Kërkimi shkencor  
 
UPZ aktualisht nuk ka një strategji të detajuar të kërkimit shkencor. Ka disa ide dhe disa 
iniciativa potenciale. Do të ishte e menqur sikur të identifikohen disa fusha kryesore dhe 
të fillohet të themelohet infrastruktura e nevojshme. Fokusi duhet të jetë në përputhje 
me strategjinë e UPZ mbrenda ambientit të tij,e.e. Kosova dhe nevojat e saj, nevojat e 
NVM-ve dhe sektorëve të caktuar industrial, si turizmi, logjistika, bankat, shëndeti public 
etj. Këto fusha duhet të identifikohen së bashku më hisedarët kryesor dhe interesat e 
tyre. Do të mund të ishte adekuate që në fillim të themelohej një qëndër për transfer 
teknologjik për ndihmë ndërrmarrjeve etj. Ri-akreditimi do të zbuloj shkallën në të cilën 
UPZ ka qenë i suksesëshëm në ndërlidhjen e nevojave të ambientit ku vepron, 
nërlidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënie por edhe duke e ndërlidhur kërkimin 
shkencor me aktivitetet kryesore dhe involvimin e studentëve.  
 
 
 
5. Bashkëpunimi ndërkombëtar  
 
UPZ është aktualisht në fazën e zhvillimit të bashkëpunimit ndërkombëtar. 
Bashkëpunimi ndërkombëtar duket të ekzistoj në nivelin personale dhe në nivelin e 
atyre që kanë lidhur bashkëpunimin e institucioneve Austriake. Sidoqoftë, universiteti 
duhet të gjejë partner adekuat prej të cilëve mund të mësoh edhe mund të gjej mundësi, 
sidomos kur kihet në konsideratë fakti që Kosova është vend në tranzicion.  UPZ nuk 
duhet t ëfokusohet vetëm në mobilitetin e stafit por duhet përpjekur që në fillim që të 
integrohen të gjitha nivelet e ndërkombëtarizimit – mësues visitor me orar të shkurtër 
apo më të gjatë, projekte të përbashkëta të kërkimit shkencor etj.  
Në Raportin e Vete-vlerësimit institucioni përmend edhe Irlandën dhe Britaninë e Madhe 
por edhe Ballkanin Perendimor dhe Italinë si vende me të cilat mëtohet të thellohet 
bashkëpunimi. Pritet që kjo të substancializohet në muajt në vijim.  
 
 
 
6. Financat dhe Infrastruktura / Hapësira dhe Objektet  
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A ka institucioni ndërtesa adekuate dhe infrastrukturë të specializuar për 
përmbushjen e kërkesave të programeve akademike dhe për kërkimin shkencor 
(bibloteka, kompjuterë, laboratorë?) 
 
Parashihet qe universiteti të ketë një bazë solide financiare. Ekspertët nuk patën rastin 
të shohin ndonjë nga këto detaje. Kjo do të jetë pjesë e procesit të ri-akreditimit.  
 
Ndërtesa aktuale duket të jetë adekuate për fillim. Definitivisht kemi nevoje për shtesa, 
sic është rasti për ndërtesën në afërsi. UPZ do të ketë nevojë të punoj me të gjithë 
hisedarët për gjetjen e zgjedhjeve adekuate, duke përfshirë edhe shërbimet për student 
(hapësirë mësimi, akomodim për student). Bibloteka dhe PC ka në disa dhomë sa për 
fillim. Por studentët kanë nevoje për libra, PC jashtë orëve të mësimit dhe të rezervuara 
për tad he zona të qeta leximi. Pajisjet duhet të përditësohen rregullisht në mbështetje 
të iniciativave të kërkimit shkencor.  
 
Duhet poashtu të themelohet një rrjet në tërë kapmusin i cili jo vetëm që lejon e-
mësimin (me normë të plotë, gjysëm-normë) por edhe të mbështes administratën në 
dokumentimin e ciklit tërsor të studimit për studentët e regjistruar.  
 
 
 
7. Menaxhimi i cilësisë  
 
A ka institucioni një sistem të sigurimit të cilësisë për mësimdhënie, kërkim 
shkencor dhe shërbime?  
 
UPZ ka një ide të qartë në lidhje me atë se si të funksionoj sistemi i tyre i sigurimit të 
cilësisë. Jipet një reference në standardet dhe udhëzimet evropiane, në publikimet e 
Aosicacionit të Universiteteve Evropiane dhe Asociacionit Evropian për Sigurim të 
Cilësisë në Arsimin e Lartë. Megjithatë, mungon një reference ndaj kërkesave 
kombëtare p.sh. në formë të vete-vlerësimit nga ana e Agjencisë Kosovare të 
Akreditimit. Gjthashtu, ne nivelin diciplinar, shkrime mbi standardet dhe kornizat e 
kualifikimet mund të jenë të dobishme për orientimin dhe themelimin e një sistemi 
efektiv të menaxhimit të cilësisë. Përshkrimet në RVV lëjnë të kuptohet se po ecen në 
drejtimin e duhur mirëpo mungon procedura e sigurimit të cilësisë në shkrimin e 
rezultateve të pritura të mësimnxënies dhe alokimit të ECTS kredive. Institucioni duhet 
të siguroj forma të komunikimit që sigurojnë që i gjithë stafi është i vetëdijshëm mbi 
kërkesat e cilësisë.  
 
Rekomandim: 
 
Institucioni i UPZ dhe programet në vazhdim:  
 
 

• Biznes ndërkombëtar 
• Administrim Biznesi 
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• Juridik 
• Dizejn softuerik 
• Teknologji informative dhe telekomunikacion 
• Gjuhë gjermane 

 
Rekomandohen për akreditim. UPZ këshillohet të konsideroj me kujdes konkluzionet 
dhe rekomandimet e listura në raport deri në vitin pasus kur institucioni hyn në procesin 
e ri-akreditimit.  
 
 
Erwin Bratengeyer, Ingeborg Mottl, Heinz Menge and Volker Gehmlich 
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