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1. Hyrje 

1.1. Konteksti 

Dokumenti i paraqitur është raporti final i vlerësimit të Universitetit Publik që gjendet në 

Prizren, Kosovë. Është rezultat i punës kolegiale nga ekipi ndërkombëtar i ekspertëve, i 

caktuar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, për vlerësimin e menaxhimit të 

institucionit dhe programeve akademike. 

1.2. Ekspertët  

Ekipi përbëhej nga ekspertët në vijim: 

• Prof. Dr. Jörg Becker, UASA Dortmund, Germany 

• Prof. Dr. Erwin Bratengeyer, Universiteti i Danubit Krems, Austri 

• Prof. Dr. Christian Brünner, Universiteti i Graz-it, Austri 

• Prof. Dr. Tanja Dmitrovic, Universiteti i Lubljanës, Slloveni 

• Prof. Dr. Volker Frederking, Universiteti i Erlangen-Nuernberg, Gjermani 

• Mr. Benoît Gaillard, Komiteti i Akreditimit i Luksemburgut, Luksemburg, dhe 

Unioni i studentëve zvicran, Zvicër (drejtues i ekipit)  

• Prof. Dr. Danica Železnik, Kolegji universitar i Shkencave te Shëndetit Slovenj 

Gradec, Slloveni  

1.3. Shkurtesat e përdorura  

Shkurtesat në vijim janë përdorur në këtë dokument: 

ET Ekipi i ekspertëve  

HE Edukimi  i Lartë 

KAA Agjencia e Akreditimit e Kosovës 

OSV Vizita në terren 

QA Sigurimi i Cilësisë 

SER Raporti i vetëvlerësimit 

UoPz Universiteti i Prizrenit 

UoP Universiteti i Prishtinës 
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1.4. Procedura dhe mbledhja e të dhënave 

1.4.1. Raporti i vetëvlerësimit  (RVV) 

Universiteti i Prizrenit ka dorëzuar një raport të detajuar prej 89-faqesh si dokument 

thelbësor për akreditimin e institucionit. Raporti përshkruan gjendjen deri nga mesi i 

prillit të vitit 2011. 

Është për t’u theksuar se struktura e raportit nuk është gjithmonë e lehtë për t’u kuptuar, 

kështu p.sh. “Plani Strategjik 2011-2015” është vendosur në kapitullin rreth “Hulumtimit” 

pa ndonjë arsye të kuptueshme. Megjithatë, raporti ofron informata të rëndësishme dhe 

të dobishme, siç është një pasqyrë e shkurtër e sistemit edukativ në Kosovë, apo një 

ekstrakt të ri, të përkohshëm, të projekt-statutit.   

Gjithashtu, raporti i vetëvlerësimit tregon historinë e Universitetit te Prizrenit në mënyrë 

të plotë dhe autokritike.  

Mbi të gjitha, raporti i vetëvlerësimit i mundësoi ekipit të ekspertëve të fitojë një pamje 

të qartë mbi gjendjen aktuale të Universitetit dhe ofroi bazë të mirë informacioni për 

përgatitjen e vizitës në terren. Duhet shtuar që pjesa institucionale e raportit paraqet 

mjaft qartë  pikëpamjet e menaxhmentit të Universitetit të Prizrenit, dhe për arsye që 

mund të kuptohen, disa persona me përjashtim të vetë rektorit kanë marrë pjesë në 

përpilimin e raportit, përderisa drejtuesit e programeve (akademike, v.p.) kanë shkruar 

pjesë të ndryshme rreth programeve. 

Është më pak e kuptueshme që raporti përmend shumë pak, për të thënë, më së paku, 

procedurën e akreditimit të institucionit që ka ndodhur në vitin 2010. Rekomandimet 

rreth nivelit të institucionit, që shumë nga to mund të shihen në raportin e përmendur të 

vitit 2010, nuk duket të jenë marrur shumë parasysh në raportin e vetëvlerësimit të vitit 

2011. Kjo është për të ardhur keq, për më tepër, që disa nga këto rekomandime janë 

përmbushur pjesërisht përgjatë vitit! 

Me gjithë faktin se të gjitha problemet e tanishme dhe akute të Universitetit janë adresuar 

në formë shumë të përkushtuar dhe transparente, ekipi i eksperteve ka vërejtur 

nganjëherë mungesën e një qëndrimi më analitik.  Përshtypja e ekipit të ekspertëve 

është, që një analizë më e hollësishme do i kishte ndihmuar arritjes së qëllimit për 

dekompozimin e problemeve madhore në sfida dhe pyetje më të vogla, duke mundësuar 

kështu qasjen  e zgjidhjeve hap pas hapi të problemeve. 

Përveç raportit të institucionit, UPz po ashtu ka paraqitur edhe kurrikulat e rishikuara për 

6 programet që nevojiteshin  për t’u ri-akredituar, si dhe kurrikulat e reja për 7 programe 

të reja të propozuara për akreditim.  
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1.4.2. Vizita në institucion  

Me datë 20 qershor, ekspertët u mblodhën në mbrëmje dhe patën një darkë preliminare 
pune. Ata biseduan rreth përshtypjeve të para të raportit të vetëvlerësimit dhe  
programeve akademike dhe diskutuan programin e vizitës në institucion në ditën e 
nesërme.   

Po ashtu u vendos që orarit të vizitës në terren t’i shtohen edhe intervistat me studentë 

dhe personelin mësimdhënës/akademik. 

Ekipi i ekspertëve kaloi, pastaj, ditën e nesërme në Prizren, i shoqëruar nga Prof. Dr. 

Ferdije Zhushi-Etemi, presidente e bordit të AAK, dhe Mr. Basri Muja, drejtor i AAK . 

Vizita në terren u zhvillua sipas planit dhe  u realizuan edhe intervistat shtesë. 

Në mëngjes, ekipi i ekspertëve pati një intervistë të gjatë me personelin menaxhues të 

Universitetit, ndër të tjera, me Rektorin, Pro-Rektorin dhe drejtuesit e programeve të 

tanishme akademike. Edhe pse gjatë takimit u ngritën disa tensione mes personelit te 

rektoratit dhe njërit drejtor, takimi i ndihmoi gjithsesi ekipit të ekspertëve të kuptojnë 

çështjet me të cilat përballet UPz.  

Pas një dreke pune, ekspertët i  bën një shikim të shpejte objekteve. Pastaj ekipi u nda në 

katër nëngrupe për të intervistuar personat përgjegjës të programeve që ishin subjekt i 

akreditimit, përkatësisht procedurës së ri-akreditimit. Në fund, ekipi i ekspertëve pati dy 

sesione të shkurta intervistash me studentët dhe profesorët. 

Ekipi i ekspertëve shprehi mirënjohjen e tij për Universitetin e Prizrenit për organizimin 

dhe për përshtatjen e kërkesave të formuluara aty.   

Përveç kësaj, ekspertët falënderojnë përzemërsisht AAK-në dhe dy përfaqësuesit e saj 

kryesor për mbështetjen dhe bashkëpunimin e jashtëzakonshëm para, gjatë dhe pas 

vizitës.  

1.4.3. Dokumentacioni shtesë 

Gjatë sesionit të intervistës pasdite rreth programeve, për disa programe është kërkuar 

dokumentacion shtesë.  Ato ose janë siguruar apo paraqitur menjëherë, ose janë dërguar 

me e-mail sipas mirëkuptimit të dyanshëm mes ekspertëve përgjegjës dhe personelit të 

programeve. Kjo do të thotë që ekipi i ekspertëve nuk kishte nevojë të shfrytëzojë 

mundësinë që formalisht t’i kërkojë institucionit të dorëzoj dokumentacionin shtesë 

përmes AAK-së, e cila ishte një gjë shumë e mirë duke pasur parasysh orarin  shumë të 

ngushtë për shkrimin e raportit të vlerësimit. 
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2. Vlerësimi i institucionit 

Vlerësimi i institucionit gjendet te dokumenti i AAK për Standardet, i themeluar vetë 

sipas rregullores ligjore të Kosovës dhe udhëzimeve administrative.  

Disa nga standardet janë përfshirë bashkë dhe renditja e tyre mund të ndryshojë nga ai 

që përdoret në dokumentin e AAK.  

2.1. Deklarata e Misionit dhe Strategjia 

Universiteti Publik i Prizrenit është themeluar në vitin 2010 me vendimin e Qeverisë së 

Republikës së Kosovës. Ishte i paraparë të jetë Universitet i Shkencave të Aplikuara dhe 

homolog, në pjesën jugore të vendit, i Universitetit të vjetër dhe dukshëm më të madh 

publik të Prishtinës.  Statusi i të qenit Universitet i Shkencave të Aplikuara, i definuar në 

tekstin ligjor, megjithatë nuk duket të jetë shumë i qartë për palët e ndryshme në këtë 

projekt të Edukimit të Lartë. 

Qëllimet themelore të UPz janë të formuluara më tepër  në formë të 

përgjithshme  në raportin e vetëvlerësimit. 

Përpos qëllimit për arritjen e cilësisë së lartë në edukim dhe hulumtim, një fokus i 

veçantë është vendosur  në nevojat sociale të Kosovës. Këto nevoja është vështirë të 

definohen, siç e pohon edhe vetë rektori, dhe definimi i tyre duket të variojë shumë mes 

grupeve të ndryshme relevante ( studentëve, pedagogëve, menaxhmentit, qeverisë). 

Diçka si strategji e vërtetë fatkeqësisht mungon. Si shpeshherë në Universitete të reja, 

diskutimet mbi strategjinë përdoren më shumë si mënyrë për të shprehur arritjen e 

ambicieve  shumë të mëdha dhe të shtrira, se sa për t’u përpjekur të jepet një pikëpamje  

e qartë se si mund dhe duhet të jetë një evoluim afatmesëm. Konsiderata të tilla janë më të 

drejta, dhe është dëshmuar të jenë shumë më të dobishme.  Për shembull, natyrisht që 

është me rëndësi të synohet, që të diplomuarit e UPz të jenë konkurrues në tregun global 

të punës. Por njëjtë, është mbase më kuptimplote, të themi, fokusimi se si  në pesë vitet e 

ardhme të garantohet integrimi i të diplomuarve në tregun regjional dhe pastaj atë 

kombëtar. Një strategji me një numër më të kufizuar të qëllimeve konkrete dhe të 

arritshme është më e dobishme se sa një që shpreh shumë synime, e që për momentin 

janë qëllime të paarritshme.  

Për arsye të kuptueshme, anëtarët e personelit nuk ishin aq të thelluar në reflektime 

strategjike. Ndërkohë, drejtuesit e programeve ishin të ftuar të marrin pjesë në diskutime. 

Megjithatë, jo të gjithë prej tyre shfrytëzuan këtë mundësi. 
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Natyrisht, ekipi i ekspertëve kupton shumë mirë punën e përditshme për të mbajtur dhe 

drejtuar Universitetin, që me gjasë merr një pjesë të madhe të energjisë e cila do të mund 

të përdorej në përgatitjen e të ardhmes së afërt: është vështirë të thuash ç’do të ndodhë 

javën e ardhshme nëse përpëlitesh të mbijetosh deri nesër. Në lidhje me këtë, deklaratat 

e ekspertëve duhet kuptuar gjithmonë më tepër si sugjerime se sa kritika. 

Ekspertët rekomandojnë riformulimin e deklaratës se misionit dhe strategjisë së Universitetit. 

Ato duhet të përfshijnë tri hapësira  kyçe për aktivitetin e Universitetit ( regjioni, vendi dhe 

përtej) dhe të shpjegojnë se çka mund të arrihet në secilën prej tyre.   

2.2. Plani i zhvillimit, hapësira dhe diversiteti 

Për aq sa është e mundur, të gjithë anëtarët e personelit, apo së paku të gjithë drejtuesit e 

programeve duhet të jenë të përfshirë në reflektimet mbi strategjinë. 

Siç u shpjegua me herët, prospektiva dhe deklarata e strategjisë në raportin e 
vetëvlerësimit janë kryesisht një miksturë e masave emergjente nga dita në ditë që duhet 
ndërmarrë me qëllim të mbajtjes së funksionimit të Universitetit dhe vizioneve afatgjata.   
Kështu, gjatë vizitës në terren, konsideratat rreth ri-emërimit të gjithë personelit ( deri në 
shtator 2011, shiko me poshtë) dhe rreth mundësisë se përdorimit në të ardhmen të 
Spitalit Fushor Gjerman si hapësirë trajnuese për infermierët apo edhe studentët e 
mjekësisë u ngatërruan fare.  

Ekipit të ekspertëve iu duk bukur befasuese që UPz po aplikonte për shtatë programe të 

reja , duke pasur parasysh jostabilitetin e tanishëm. Personeli menaxhues sipas ekipit të 

ekspertëve nuk mundi ta shpjegojë këtë çështje shumë qartë. Rektori shpjegoi se 

programet e reja përmbushin nevojat e vendit- pa përmendur si janë krijuar ato. Ai shtoi 

se pranimi i studentëve në programet e reja, nëse këto do akreditoheshin, do të bëhej 

për t’u kompensuar reduktimi i pranimit në programet tjera- duke e ditur mirë që UPz ka 

ndikim të vogël në numrin e pranimeve, pasi vendimi merret nga qeveria. Perspektiva e 

sanimit të objektit të dytë për ekipin e ekspertëve dukej po ashtu e mjegulltë- për më 

tepër që projekti i fundit i sanimit/rinovimit sapo kishte dështuar.  

Së fundmi, Rektori përmendi se “plani i zhvillimit” është duke u punuar dhe duhej të 

kryhej nga fundi i qershorit 2011. 

Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, në raportin e vetëvlerësimit janë renditur disa 

universitete partnere. Aty përmendet, që me disa prej tyre ekzistojnë tashmë 

marrëveshje bashkëpunimi me shkrim. Megjithatë, për ekspertët është e paqartë se  cilat 

fusha të veprimtarisë përfshihen në këto marrëveshje bashkëpunimi, dhe në ç’masë ato 

vërtetë janë zbatuar ose madje kanë kuptim duke pasur parasysh rrethanat e veçanta me 

të cilat përballet UPz. Megjithatë, personeli është i vetëdijshëm për nevojën e të punuarit 
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në kornizat ndërkombëtare dhe shprehu dëshirën të jepen më shumë mundësi dhe 

përkrahje për bashkëpunim me institucionet tjera dhe marrje gradash të PhD. Përveç 

kësaj, studentët do kishin dëshirë që UPz të jetë i integruar në programin Erasmus. 

Themelet për një aktivitet të tillë ndërkombëtar duken të jenë dhënë nga marrëveshjet e 

nënshkruara dhe nga vullneti i përgjithshëm i personelit dhe i studentëve, por duke 

pasur parasysh moshën e re të Universitetit dhe statusin aktual, për momentin aktiviteti 

ndërkombëtar mungon. 

• 

 Ekspertët rekomandojnë: 

• 

që plani i zhvillimit të përfundohet sa më shpejtë të jetë e mundur  

o 

që plani i përmendur të ndahet në objektiva modeste, secila e bazuar në strukturën 

në  vijim, që është e zakonshme për dokumente të tilla: 

o 

definimi i objektivave të veçanta  

o 

mjetet për arritjen e objektivave 

• 

indikatorët që mundësojnë monitorimin e arritjes së objektivave  

2.3. Financat 

që plani ne fjalë t’i komunikohet në mënyrë të duhur të gjitha palëve në UPz. 

 

Për shkak të mungesës së një statusi ligjor, i cili do jepej me vendim nga Parlamenti, UPz 

nuk ka një buxhet të tijin, e aq më pak një llogari bankare. Është eufemike të thuhet që 

autonomia financiare nuk është arritur asfare. 

Të gjitha shpenzimet janë mbuluar drejtpërdrejt nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë. Kjo sigurisht, imponon kufizimin në zhvillimin e axhendës të menaxhimit të 

Universitetit dhe e vështirëson mundësinë që UPz të shpenzojë të gjithë buxhetin 

përgjatë vitit të themelimit (2010): nga 2.5 milionë euro të alokuara, afërsisht vetëm një e 

pesta është shpenzuar, gjë që pati, përgjithësisht në procedurat administrative financiare, 

një ndikim negativ në buxhetin e 2011-ës, i cili ishte edhe më i ulët, ndonëse nevojat janë 

normalisht në rritje. Sigurisht, EE bën me dije se është tepër e vështirë të punohet 

normalisht në këto rrethana.  

Nga ana tjetër, UPz nuk ka një panoramë të qartë të nevojave financiare, të paraqitura në 

buxhet dhe në planin financiar/planin e biznesit gjatë disa viteve. Ose të paktën, ky 

dokument nuk i është dhënë ekspertëve. Natyrisht, është e vështirë të hartohen plane 

financiare serioze duke marrë parasysh që vendimet e rëndësishme si marrja e 

studentëve nuk merren prej vetë Universitetit. Por mundet ende që së pari të përpunohet 
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një buxhet për sigurimin e pajisjeve bazike dhe së dyti të punohet mbi mundësi të 

ndryshme, që variojnë nga  numri i studentëve dhe numri i programeve të studimit, në 

mënyrë që të parapërgatitemi ndaj situatave të ndryshme. Pa dyshim që kjo nuk ka për 

të qenë e thjeshtë në mungesën e deritanishme të një nëpunësi të financave apo një pro-

rektori për çështjet financiare. 

• 

Ekspertët rekomandojnë fuqimisht që vendimet e nevojshme politike lidhur me autonominë 

bazike të një Universiteti si UPz të merren nga autoritetet politike në fuqi. Më tej, ekspertët 

rekomandojnë që UPz: 

• 

buxhetet paraprake për nevoja të ndryshme infrastrukturore kanë nevojë të 

themelohen zyrtarisht 

• 

disa skenarë të ndërtohen në lidhje me nevojat financiare të Universitetit 

• 

në bazë të pikave të mësipërme, shpenzimet e domosdoshme të identifikohen dhe 

 

2.4. Personeli, emërimi i personelit, zhvillimi i personelit 

 

Përsëri, UPz nuk ka pasur deri tani lirinë e pritshme nga një institucion i këtij lloji. Duke 

ndjekur marrëveshjen midis Ministrisë dhe UPz, anëtarët e personelit që janë emëruar në 

2010-ën kanë kontrata një vjeçare. Kjo do të thotë që të gjitha pozicionet do të rihapen 

dhe do të rinjoftohen për vitin akademik 2011-2012. 

Deri më 21 qershor, procesi i njoftimit, i varur nga Ministria dhe miratimi i mundshëm i 

një statuti të përkohshëm të UPz nuk ka filluar ende, EE nuk mund të theksojë 

mjaftueshëm efektet dëmprurëse të një pasigurie të tillë dhe sigurisht inkurajon 

drejtuesit që të ndjekin planet e tij dhe t’i japin të gjithë aplikantëve, përfshirë edhe ata 

që aplikojnë nga jashtë, mundësi të barabarta në procesin e përzgjedhjes, për sa kohë 

afati kohor e lejon këtë. 

 

Përveç këtyre aspekteve organizative dhe politike mbi të cilat EE dhe AAK ka pak, në 

mos aspak ndikim, është nënvizuar se zhvillimi i personelit do të jetë një çështje kyçe për 

të ardhmen e UPz. Me shumë prej anëtarëve të personelit që punojnë aktualisht për PhD 

ose Masterin, disa prej të cilëve jashtë shtetit, disa të tjerë në UP, duket se me kalimin e 

kohës kualifikimet e personelit do të përmirësohen pak nga pak. 

të vlerësohen në termat e kostove 

Sidoqoftë, do të duhet patjetër një plan i përgjithshëm mbështetjeje, i cili adreson 

mënyrat konkrete që UPz të mund të ndihmojnë anëtarët e personelit për të zhvilluar më 
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tej kualifikimet e tyre. Së pari, për vitet e ardhshme, është mëse e qartë që titujt 

akademikë master dhe PhD mund të merren vetëm në institucione të tjera të Arsimit të 

Lartë (AL). Kjo paraqet probleme koordinimi midis dhënies së mësimit në UPz dhe kohës 

së studimit/hulumtimit në një institucion tjetër. Duhet të sigurohet që sa kohë ka interes 

për marrëveshje në çështje të tilla, të gjithë anëtarët e personelit duhet të trajtohen në 

mënyrë të barabartë. 

 

Së treti, në një perspektivë dy ose tre vjeçare, UPz do të duhet të themelojë sistem pune 

për trajnimin didaktik të personelit. Kjo mund të ndodhë vetëm në një mënyrë 

produktive dhe harmonike sapo anëtarët e personelit të firmosin kontratat që zgjatin më 

shumë se një vit. 

Ekspertët rekomandojnë që UPz të miratojë një dokument zyrtar që përmbledh se si 

anëtarët e personelit mund të inkurajohen në rrjedhën e studimeve të mëtejshme në 

institucione të tjera. 

 

2.5. Hulumtimi dhe liria akademike 

 

Aktualisht, nga sa bënë me dije  drejtuesit e UPz, në Universitet nuk ka zhvillim të asnjë 

hulumtimi. Arsyeja kryesore lidhet me objektet dhe pajisjet, të cilat do të trajtohen sa 

vijon më poshtë. 

Përsëri, UPz do të duhet të ketë objektiva të qarta, në mënyrë që të drejtojë ndërmarrjet 

e tij, meqenëse duket se fondet do të jenë shumë të pakta. 

• 

Ekspertët rekomandojnë:  

• 

hulumtimi të integrohet në planin zhvillimor të ardhshëm 

• 

që fokusi të vendoset në hulumtimin e projektit të orientuar dhe aplikimit të orientuar 

 

 

 

2.6 Objektet dhe pajisjet 

 

që të krijohen gradualisht kontaktet zyrtare me bizneset në rajon me perspektivën e 

performancës të hulumtimit në sjelljen e tyre 
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Një ndërtesë e UPz vepron në infrastrukturë minimale për mësimdhënie, pasiqë 

subjektet e mësuara nuk janë shumë intensive në burim.  Procedurat e ndërlikuara të 

prokurimit e vështirësojnë përmirësimin e plotë të pajisjeve.  

 

Interneti wireless është siguruar pa pagesë brenda premisave të Universitetit. Janë 

afërsisht njëqind kompjuterë në rrjetin e brendshëm, që përdoren si për punë në klasë, 

ashtu edhe për terminalet me akses pa pagesë për studentët, Personeli i mësuesve të IT-

së, ka përpiluar një platformë elektronike të mësuari gjithashtu, gjë që mendohet si një 

projekt pilot i cili eventualisht do të zgjerohet në të gjitha programet e studimit në UPz. 

Kjo përpjekje është kuptimplotë, meqenëse shumica e studentëve kanë akses interneti 

në shtëpi. 

Një problem i mprehtë është aksesi në burimet e literaturës, si në atë fizike, ashtu edhe 

në atë elektronike. Librat në bibliotekën e shkollës, pjesa më e madhe e të cilëve të 

trashëguar nga Fakulteti i Edukimit, janë përgjithësisht të vjetruar dhe të papërdorshëm 

për arsimin modern. Prokurimi i librave të rinj nuk ka përparuar shumë gjatë vitit të 

kaluar, pjesërisht për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme mbi atë se si mësuesit 

duhej të njoftonin menaxhimin e nevojave të tyre dhe pjesërisht për shkak të 

procedurave të komplikuara që sipërpërmendëm për të blerë ndonjë gjë nga buxheti jo 

autonom i Universitetit. 

Sa i takon burime elektronike, UPz nuk ka askes në ndonjë nga databazat e mëdha online. 

Gjatë VIZITËS NË TERREN, dëshira për të patur akses të paktën në disa revista të mëdha 

ndërkombëtare të publikuara online, ishte shprehur disa herë, veçanërisht prej 

anëtarëve të personelit të angazhuar në mësimdhënie. 

 

EE ishte mjaft i befasuar nga çfarë dëgjoi lidhur me sigurimin e cilësisë gjatë  vizitës në 

vend. Shumica e asaj që përmendet në raportin e vetëvlersimit nuk u diskutua fare, për të 

mos thënë që u kundërshtua në mënyrë eksplicite nga personi në krye të zyrës së SC 

Ekspertët rekomandojnë që të pyeten të gjithë drejtuesit e programeve për librat ose 

burimet elektronike më të rëndësishme të fushës së tyre dhe të komunikojnë një 

përllogaritje të buxhetit të disponueshëm. Ekspertët gjithashtu mbështesin synimin e 

Universitetit për të punësuar në bibliotekë një  anëtar personeli anglishtfolës dhe shpresojnë 

që vendimet e nevojshme politike do të merren shpejt    

 

2.7 Sigurimi i cilësisë së brendshme 
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(Qendra e Sigurimit të Cilësisë). Rrjedhimisht, ishte e pamundur për EE që të kuptonte si 

UPz synonte të garantonte cilësinë në mësimdhënie. 

Në janar 2011, u realizua një vlerësim i mësimdhënies nga studentët, përmes formës të 

letrave klasike. Për fat të keq, të paktën disa mësues nuk morën rezultate individuale dhe 

drejtuesi i programit mezi i hodhi një sy rezultateve të plota. Kjo do të thotë se studentët 

me sa duket nuk morën ndonjë reagim mbrapsht. 

Përsëri, EE duhet të konstatojë që ka sigurisht ide të mira të shprehura në raportin e 

vetëvlerësimit dhe nga zyra e Sigurimit të Cilësisë gjatë VIZITËS NË INSTITUCION, por 

UPz-së i mungon ndonjë lloj plani për të implementuar këto ide në rendin dhe mënyrën e 

duhur. 

• 

Ekspertët rekomandojnë: 

• 

që Sigurimi i Cilësisë të integrohet në planin zhvillimor të ardhshëm 

 

2.8. Planet e studimit dhe kushtet e pranimit 

 

Planet individuale të studimit për subjekte të programeve të ndryshme për procedurën e 

akreditimit janë trajtuar në kapitullin e ardhshëm. 

Në përgjithësi, EE pati mbresa pozitive nga pjesa më e madhe e kurrikulës së prezantuar 

nga UPz. Megjithatë, rezultatet e nxënies nuk janë përcaktuar në mënyrë krejt të 

standardizuar. As rregullat që udhëzojnë alokimin e kredive të ECTS-së nuk janë shumë 

koherente. Ndonjëherë alokohen më shumë kredi jo sepse imponojnë një ngarkesë më 

të madhe ndër studentë, por sepse kjo është e rëndësishme.  

Kjo tregon që drejtorët e programit dhe skuadrat e tyre nuk kanë pasur një kuadër pune 

të përbashkët apo një manual të disponueshëm kur kanë punuar mbi programet e 

studimit. Sa i takon kritereve të pranimit, ato janë përcaktuar nga një komision i 

përbashkët i Ministrisë dhe UPz-së dhe janë zbatuar në mënyrë të barabartë për të gjithë 

aplikuesit. Megjithatë, duhet theksuar se në këtë çështje, UPz nuk ka realisht fjalën e vet. 

E njëjta gjë vlen me studentët e pranuar, mbi të cilët Ministria, dhe jo universiteti, mund 

të vendosë. 

që matjet bazike të Sigurimit të Cilësisë, si për shembull pyetësorët për anëtarët e 

personelit dhe studentët ose krijimin e një databaze statistikore, të implementohen 

gjatë vitit të dytë të aktivitetit të UPz-së 
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3. Programet e studimit 

Ekspertët rekomandojnë që disa rregulla bazike të lidhura me të gjithë planet e studimit të 

paraqiten në dokumentin e drejtimit, në respekt me kreditë ECTS, përcaktimin e rezultateve 

të nxënies, vlerësimin e ngarkesës së punës së studentit, metodat ekzaminuese etj. 

 

Pjesët e ndryshme lidhur me subjektet e programeve të studimit për procedurën e 

akreditimit janë shkruar secila prej një anëtari të ndryshëm të ET-së. Rrjedhimisht ato mund 

të variojnë në strukturë dhe formë. 

 

Menaxhment Ndërkombëtar, Administrim Biznesi (riakreditimi i të dyjave) 

UPz zbatoi ri-akreditimin për dy programe të  nivelit bachelor në fushën e biznesit: 

• Bachelor në Menaxhment Ndërkombëtar (BIM) 

• Bachelor në Administrim Biznesi (BBA) 

Meqë të dy programet e biznesit kanë disa tipare të përbashkëta ne do të trajtojmë disa 

pohime të përgjithshme dhe pastaj do të adresojmë shkurtimisht disa specifika të 

programeve individuale. 

Gjatë vizitës në institucion, janë kërkuar dhe janë prodhuar pa vështirësi disa dokumente 

shtesë (lista e pedagogëve për vitin e parë të drejtimit dhe statusi i tyre i punësimit, disa 

modele të planprogrameve të drejtimit). Përshkrimet e rishikuara të programeve u 

siguruan brenda dy ditëve të vizitës siç ishte themeluar gjatë intervistës që versionet më 

aktuale nuk do të përfshiheshin në raportin e vetëvlerësimit. Drejtuesit e programit ishin 

gati për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe ishin të gatshëm për të siguruar informacion 

shtesë. 

Tipare të përgjithshme të Programeve ekzistuese të Biznesit (Bachelor në Menaxhment 

Ndërkombëtar dhe Bachelor në Administrim Biznesi) 

Drejtuesit e programit për Menaxhment  Ndërkombëtar (BIM) dhe Administrim Biznesi 

(BBA) ishin caktuar në pozicionin e tyre në fillim të vitit 2011. Më përpara, ata ishin 

përfshirë në ofrimin e dy programeve si pedagogë. Ata nuk kanë marrë pjesë në 

skicimin e programeve fillestare. Bazuar në gjykimin e tyre sa i takon nevojave specifike 

dhe tipareve të mjedisit të Kosovës dhe në përvojat e krijuara gjatë vitit të parë, ata na 

prezantuan me disa ndryshime në kurrikulat e të dy programeve të pranuara për 

riakreditim. Në respekt me këtë, janë vëzhguar rekomandimet e dhëna në raportin e 

Vlerësimit të vitit 2010. 
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Drejtuesit e programeve aktuale kanë autoritet të kufizuar në menaxhimin e programeve; 

ata fokusohen kryesisht në koordinimin e aspekteve të mësimdhënies në ofrimin e 

drejtimit.  

 

Ekspertët rekomandojnë që t’u jepet  më tepër pushtet dhe përgjegjësi drejtuesve të 

programeve për të përmirësuar menaxhimin e programit dhe për të lejuar fleksibilitet më të 

lartë në përgjigje me nevojat e tregut.  

Harmonizimi i Programeve me Deklaratën e Misionit  

Programet e niveleve të Biznesit janë në përputhje me misionin e UPz-së. Megjithatë, 

gjatë vizitës, prezantimi i Rektorit tregoi që mund të ketë disa dyshime lidhur me 

punësimin e të diplomuarve nga programet e biznesit, duke qenë se numri i të pranuarve 

në vitin e parë ishte relativisht  i lartë (300 + 250)  

 

Ekspertët rekomandojnë që rrjeti Aluminu të krijohet menjëherë pas brezit të parë të 

studentëve që marrin nivelet bachelor, çka do të mundësonte punësimin dhe zhvillimin e 

karrierës së të diplomuarve. UPz, si një universitet i sapokrijuar, ka një mundësi unike për të 

ndjekur të gjithë të diplomuarit nga çasti kur këta hyjnë në tregun e punës. Më vonë, kjo 

detyrë do të jetë shumë më e kërkuar dhe do të kërkojë burime shtesë për të gjetur ish-

studentët. 

Struktura e programit 

Programet e rishikuara në masën më të madhe janë në përputhje me standardet 

ndërkombëtare në programet e niveleve bachelor në biznes. Ofrohet një përzierje 

drejtimesh që i përket funksioneve kryesore të biznesit, njohuritë e përgjithshme (ligji, 

informatika), metodat sasiore (matematika, statistika) dhe aftësitë (shkrimi akademik, 

aftësitë prezantuese) dhe gjuha e biznesit. 

Është disi befasuese që Universiteti ofron dy programe  kaq të ngjashme pa lidhje 

eksplicite mes tyre, ndonëse disa mësues japin kurse (të njëjtë, v.p.) në të dy 

programet. Prandaj, nuk shfrytëzohen 

Ekspertët rekomandojnë që në të ardhmen UPz të konsiderojë shkrirjen e programeve të 

biznesit në një program të vetëm biznesi me disa fusha specializimi të ofruara në vitin 2 dhe 

3. Mbulimi i bërthamës të drejtimeve do të sillte sinergji të cilat janë veçanërisht relevante 

nën shtrëngimet e buxhetit aktual (të rënda). Shkrirja e programeve do të lironte disa 

sinergji. 
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burime dhe do të krijonte hapësirë për një ndarje të programeve të niveli bachelor në 

Ekonomik. 

Mjaftueshmëria e Fakultetit 

 

Fakulteti aktual është nën një kontratë një vjeçare e cila përfundon në shtator 2011. Një 

periudhë kaq e shkurtër nuk siguron nxitje të mjaftueshme për një përmirësim të 

vazhdueshëm të cilësisë dhe plan afatgjatë të zhvillimit të programit dhe kursit. 

Megjithatë, fakulteti duket të jetë entuziast që t’i kushtojë kohë dhe përpjekje ngritjes 

iniciale të drejtimeve të studimeve. 

Rekrutimi i fakultetit është aktualisht në duart e Rektorit Themelues. Struktura e 

kualifikimit treguan që vetëm pak pedagogë kanë PhD dhe titullin e profesorit. Emërimi i 

pedagogëve në detyra specifike të mësimdhënies (drejtime) duhet të bëhet në përputhje 

me ekspertizën e fushës të lektorit. Gjatë procesit të rekrutimit (që fillon tashmë me vitin 

akademik 2011/2012) duhet të komunikohen poste specifike në programe (marketing, 

financë, statistikë etj.) 

Ekspertët rekomandojnë që procesi i rekrutimit në fakultet duhet të fillojë sa më shpejt të 

jetë e mundur. Në procesin e rekrutimit kualifikimet e kërkuara të pedagogut duhet të jenë 

të vëzhguara në mënyrë strikte (standardi minimum për pedagogët në programin bachelor 

është një nivel master, ndërsa asistenti mund të ketë nivel bachelor) 

Për pedagogët që kanë një nivel master duhet të përgatitet një plan zhvillimi për karrierë. 

Pedagogët duhet të stimulohen që të ndjekin nivelin PhD në universitetet më të mira jashtë. 

Idealisht, mbështetja financiare duhet të sigurohet nga Republika e Kosovës dhe pushimi 

(për puna studimore, v.p.) duhet të garantohet nga UPz i cili duhet të lejojë studimin PhD 

me kohë të plotë. Minimalisht, duhet të ulet ngarkesa e mësimdhënies për ata që ndjekin 

PhD . 

Ofrimi i programit 

Kërkimi shkencor (bazik dhe/ose i aplikuar), si një shtyllë e rëndësishme e çdo universiteti, 

duhet të stimulohet nga fakulteti që të ndërtojë rekorde në kërkime. Në të ardhmen 

rezultatet e kërkimit personal duhet të bëhen një nga kriteret e rekrutimit. 

Sa i takon ofrimit të programeve, universiteti përshtati një qasje disi të pazakontë duke 

duplikuar shpërndarjen e lëndës (e njëjta lëndë ofrohet nga dy pedagogë të ndryshëm 

në kohë të ndryshme). Kështu, në semestrin e dytë studentët patën mundësinë të 

zgjedhnin instruktorin e tyre dhe/ose kohën që parapëlqejnë për shumicën e drejtimeve. 

Studentët raportuan se ky është një nga tiparet më të mira të këtij skicimi të programit 
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dhe që ky i fundit punon mirë. Fakulteti shprehu ndjenja të përziera lidhur me këtë skicë 

– ata shohin disa përparësi (kualiteti gjasësisht i rritur i shpërndarjes së drejtimeve në 

sajë të konkurrencës së brendshme) por gjithashtu disa vështirësi në lidhje me 

përmirësimin e vazhdueshëm të drejtimeve. 

Shembujt e planprogrameve të lëndës, të siguruara gjatë vizitës, treguan që shpërndarja 

e lëndëve, struktura e notave dhe testimi i njohurive janë në përputhje me standardet 

ndërkombëtare. Tipikisht, nota finale kompozohet nga nota e provimit të ndërmjetëm, 

detyrave të shtëpisë, punëve në projekt, frekuentimit dhe pjesëmarrjes në klasë.  

 

Një shkallë e caktuar fleksibiliteti është siguruar përmes praktikës gjerësisht të pranuar 

që një student i cili ka frekuentuar mësimin rregullisht (më një frekuentim mbi 80%) 

duhet të marrë provimin përfundimtar i cili paraqet në këtë rast 100% të notës. Studentët 

që kanë marrë pjesë në intervista kanë shprehur kënaqësi për cilësinë e programit. 

 

Drejtuesit e drejtimit shpjeguan se çdo pedagog përcakton elementët e ofrimit të lëndës, 

ndonëse planprogramet janë përpiluar përpara çdo semestri në përputhje me formën e 

para-dakorduar. Për të tejkaluar problemet e lidhura me burimet e bibliotekës (të 

pamjaftueshme) dhe mungesën e teksteve relevante, shumë profesorë në të dy 

programet e biznesit sigurojnë versione të dixhitalizuara të teksteve dhe/ose forma të 

kompozuara të tyre për lëndët. 

Numri i ECTS-ve varion nga 3 deri në 8 për kurs dhe në fund janë 180 ECTS për një 

program të nivelit bachelor 3 vjeçar. Kjo është konsistente me rekomandimet e ciklit të 

parë të programeve të llojit të Bolonjës. Relativisht një numër i vogël u orëve të kontaktit 

tregojnë që studimit të pavarur dhe reflektimit i kushtohet një kohë e mjaftueshme. 

Ngarkesa e punës (siç përshkruhet në intervistë dhe siç llogaritet bazuar në 

planprogramet e lëndës) duhet të menaxhohet për studentët. 

 

Ekspertët rekomandojnë që planprogramet e lëndës të jenë të disponueshme për studentët 

para se semestri të fillojë përmes përdorimit të platformave online që janë duke u zhvilluar 

(veçanërisht nëse praktika e duplikimit të drejtimeve vazhdon) 

Për të tejkaluar problemet e ashpra me burimet e pamjaftueshme të bibliotekës, UPz duhet 

të përpiqet të krijojë platforma të nxëni online sa më shpejt të jetë e mundur dhe të 

nënshkruajë me burimet online (databazë artikujsh, libra dixhitalë etje.). 

Vlerësimi i cilësisë zyrtare dhe mekanizmat dhe proceset  monitoruese duhet të krijohen sa 

më shpejt të jetë e mundur. 
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Pranimi i studentëve 

Kriteret e pranimit dhe kuotat e pranimit për program janë vendosur nga Ministri i 

Edukimit, Shkencës dhe Teknologjisë. (MEST). Drejtuesit e programit raportojnë se 300 

studentë janë pranuar në programin BBA dhe 250 në programin BIM, pavarësisht se grupi 

i ekspertëve nga Banka Botërore sugjeroi se një numër shumë më i vogël studentësh 400 

në total duhen pranuar në vitin e parë të aktivitetit. 

Kuota e pranimit duhet të përcaktohet në përputhje me punësimin e të diplomuarve në një 

program të caktuar (gjë që është pjesë qendrore e misionit të UPz-së) Mekanizmi 

përzgjedhës duhet të ndërtohet i tillë që të sigurojë që të zgjidhen kandidatët më të mirë që 

do të plotësojnë programin në një periudhë tre vjeçare (duke përparuar kësisoj rregullisht 

nga një vit në tjetrin) dhe të gjejnë punë. 

Ritmi i progresit 

Duke qenë se viti i parë akademik nuk ka përfunduar ende, ritmi i progresit është ende i 

panjohur në çastin që flasim. Sidoqoftë, duke gjykuar nga regjistrimi i frekuentimit, të dy 

drejtorët e programeve llogarisin se afërsisht dy të tretat e studentëve të regjistruar 

ndjekin rregullisht lëndët. (në programin BIM 150-180 studentë nga 250; dhe në BBA 

rreth 200 nga 300) 

Drejtori i programit për BIM raportoi se për shembull, në lëndën e tij Parimet e 

marketingut (e ofruar në semestrin e parë) përqindja kaluese në provimin e parë ishte 

rreth 50-55%. Studentët mund ta rimarrin provimin për së dyti. Nuk është vendosur ende 

sa është minimumi i ECTS-ve të kërkuara për kalimin nga viti i parë në vitin e dytë. 

.  

Kërkesat minimale për progres në vitin e ardhshëm të studimit duhet të 

përcaktohen dhe t’i komunikohen studentëve sa më shpejt të jetë e mundur për 

brezin aktual. Parashikimi duhet të përfshihet në programin e ri-akredituar që nga 

fillimi i vitit akademik. 

 

Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare 

 

Krahasuar me akreditimin fillestar numri i lëndëve në ligj dhe llogari është ulur meqë ka 

patur disa shkrirje. Bazuar në nevojat, disa lëndë të reja janë shtuar në program gjatë vitit 

të parë, si për shembull shkrimi akademik 
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Standardet e përgjithshme: Standardet AAK janë përmbushur 

Rekomandimi i ekspertëve: Ekspertët rekomandojnë akreditim të programit Bachelor në 

Marrëdhënie Ndërkombëtare 

 

Bachelor në Administrim Biznesi (BBA) 

 

Krahasuar me akreditimin fillestar, struktura e programit është modifikuar (siç 

shpjegohet më sipër)  

Qëllimi i programit është në përputhje me misionin e UPz-së për të përgatitur studentë 

që të hyjnë me sukses në krahun e punës. Në të ardhmen, drejtuesi i programit 

planifikon të prezantojë të ftuar dhe të përfshijë punë praktike të shkurtra në ofrimin e 

lëndëve 

Në SER-in e pranuar, janë planifikuar 5 specializime kryesore, edhe pse në propozimin e 

programit të pranuar pas vizitës sonë, ky numër ishte reduktuar në tre specializime: 

Llogari, Menaxhimi i Biznesit Agrikulturor, Menaxhim Hoteli. Reduktime të tilla janë të 

arsyeshme meqë çdo fushë specializimi do të ketë një numër të mjaftueshëm studentësh 

për të justifikuar kostot e lidhura me ofrimin e programit. 

Standardi i përgjithshëm: Standardet e AAK-së janë përmbushur 

2.Kurrikula 

Rekomandimi i ekspertëve: Ekspertët rekomandojnë akreditimin e programit Bachelor në 

Administrim biznesi (me 3 specializime) 

 

2.1.Programi i Juridikut është një program BA prej 8 semestrash (cikli i parë) sipas 

strukturës së Bolonjës. Dy gjëra duhen vërejtur.  

Së pari, vendosja e duhur e pikave të kreditit për lëndët nuk mundi të përcaktohej. Në 

mënyrë të dukshme lidhja mes numrit të orëve të mësimit dhe pikave të kreditit të 

caktuara nuk është gjithmonë e njëjtë. Kjo mund të shpjegohet në përgjithësi nga 

kërkesat lidhur me temat. Megjithatë, vendosja e pikave të kreditit duhet të bazohet në 

një skemë të vlefshme.  

Së dyti, nuk mundi të përcaktohej nëse ngarkesa e punës është e përballueshme për 

studentët. Vendi i përshtatshëm për të llogaritur ngarkesën e punës është plani mësimor 

i lëndës që do duhej të strukturonte ngarkesën e punës në orë (p.sh. sasinë e orëve të 

kontaktit, të kohës për zhvillimin e ushtrimeve, për studimet e pavarura, etj). Drejtorit të 

programit iu dorëzua formula e një përshkrimi adekuat lënde/plani mësimor. Formula 
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mund të gjendet në Eva Cendon et alii(eds), Orientimi i Kompetencës Zbatuese dhe 

Rezultatet e Mësuara në Procesiin e Edukimit të Lartë dhe Praktikat e Pesë Vendeve, 

Krems/Horn 2008; www.he-leo-project.eu). Plani mësimor që u dorëzua gjatë diskutimit 

nuk strukturon  ngarkesën e punës dhe as nuk e adreson atë (në lidhje me temat e planit 

shikoni kapitullin 2.4.3. më poshtë)  

2.2. Synimi dhe objektivat e mësimit të programit i përgjigjen deklaratës së  

misionit dhe profilit të institucionit. 

Që të zbatohet karakteristika e profilit “orientim aplikimi’’, pjesa e trajnimit praktik, e 

analizimit të çështjeve konkrete juridike dhe e zgjidhjes së problemeve ligjore duhet të 

jetë shumë e lartë në çdo lëndë. Më tej, karakteristika e profilit “ndërdisiplinor’’ mund të 

praktikohet duke analizuar çështjet ligjore dhe duke zgjidhur problemet legale 

(zakonisht fusha të ndryshme të ligjit janë të përshtatshme për një çështje apo problem; 

më tej mund të tregohet konteksti politik, shoqëror dhe ekonomik i rregullave).  

2.3. Kurrikula i përshtatet afërsisht programeve juridike me synime të ngjashme 

dhe objektivave në shkollat europiane juridike. Është thënë që programi i ligjit në 

Universitetin e Graz është marrë si model. Kjo mund të konfirmohet. 

 2.4.1. Kurrikula është shumë e fokusuar në luftën kundër kriminalitetit. Dhjetë 

lëndë nga përafërsisht pesëdhjetë lëndë janë të përqëndruara në kriminalitetin. Kjo 

është e kuptueshme në një situatë tranzicioni. 

Sidoqoftë, për funksionimin e përditshëm të shtetit dhe komuniteteve dhe për plotësimin 

e mjaftueshëm të nevojave të qytetarëve është i domosdoshëm një administrim publik 

efektiv dhe efikas. Prandaj lëndët dhe përmbajtjet që merren me kriminalitetin mund të 

reduktohen  ndërsa lëndët dhe përmbajtjet që merren me administrim publik të 

orientuar nga rezultatet duhet të shtohen.  

Motot në këtë kontekst janë qeverisje e mirë (shikoni dokumentet përkatëse dhe 

rekomandimet e BE); bashkëpunimin midis publikut/përfitimit dhe sektorit privat jo-

fitimprurës/shoqërisë civile; mjetet për të siguruar prodhimin e mallrave dhe 

shërbimeve publike; administrimin publik në nivelin e komunitetit (vetëqeverisje ). Nëse 

dikush udhëton në qytetet e fshatrat  dhe vendin e Kosovës, duket qartë që ka mungesë 

planifikimi urban e rajonal dhe të mbrojtjes së mjedisit. Prandaj lëndët/përmbajtjet që 

merren me konstruktin e planifikimit urban e rajonal dhe të ligjit të mjedisit ( p.sh. 

struktura legale e vlerësimit ndikuar nga mjedisi, të pajisjeve prodhuese dhe projekteve 

etj) duhet të integrohen në kurrikulë.  

Ligji i BE-së duhet të përfshihet në të gjitha drejtimet për sa kohë që ekziston për degën 

përkatëse juridike. Për shembull ligji i mjedisit është gjerësisht i përcaktuar si normë e 

http://www.he-leo-project.eu/�
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BE-së prandaj duhet të jetë pjesë e drejtimit përkatës (p.sh. drejtimi i ligjit administrativ). 

Ligji procedues administrativ duhet të fokusohet, midis të tjerave, në të drejtat e 

qytetarëve  për të marrë pjesë në procedurat administrative dhe për të kontrolluar 

vendimet drejtuese në fazat e apeleve administrative dhe gjyqësore.  

Ligji Ndërkombëtar Humanitar është një drejtim alternativ (pika 6.5.1. e kurrikulës). Për 

shkak të rëndësisë së të drejtave të njeriut për shtetasit, tema duhet të jetë e 

detyrueshme dhe të përfshijë gjithashtu edhe ligjin përkatës kombëtar. 

 2.4.2. Lista e kurseve zgjedhëse tregon qëllimin për të përfshirë sa më shumë degë 

juridike të mundshme. Do ishte e kuptueshme të zhvillohej një listë e drejtimeve 

alternative në bazë të një “logjike” tjetër. Kjo “logjikë” mund të ishte 

“paketa/pista” të cilat shpërndahen gjatë semestrave të ndryshëm dhe që janë të 

orientuar drejt fushave profesionale specifike (p.sh. gjykata, administrim publik, 

angazhim ndërkombëtar etj) dhe të cilat mund të zgjedheshin nga studentët sipas 

planeve të tyre pas-studimor. 

 2.4.3. Plani mësimor që u dorëzua gjatë diskutimit ( shikoni kapitullin 1. më lart) i 

përshtatet gjerësisht mënyrës së përshkrimit të drejtimeve sipas strukturës së 

Bolonjës. Duhet të plotësohet nga strukturimi i ngarkesës së punës në orë. Më tej, 

përshkrimi i përfundimeve mësimore  duhet të ndërtohet përgjatë vijës “njohuria, 

kompetencat dhe aftësitë”.  

Drejtorit të programit iu dorëzua një formulë e përshkrimit të një drejtimi ( shikoni 

kapitullin 2.1. më lart).  

U sigurua që planet që janë me strukturë të ngjashme me atë që u dorëzua janë të 

vlefshme për të gjitha drejtimet, gjithashtu edhe literatura e cituar është e disponueshme 

për studentët.  

3. Mësimdhënia 

Aktualisht 325 studentë janë duke studiuar me programin dhe 13 pedagogë janë 

përgjegjës për kurset. Për shkak të faktit që në vjeshtë duhet të ofrohen drejtimet për 

semestrin e 3-të dhe që ndoshta do regjistrohen nga rektori më shumë se 70-80 studentë  

për të filluar studimet e drejtësisë atëherë duhen bërë përpjekje të mëdha për të shtuar 

numrin e personelit të pedagogëve. Pasi kontratat e reja të jenë firmosur plani i zhvillimit 

të personelit duhet të shtjellohet nga drejtori i programit në bashkëpunim me drejtuesit e 

universitetit. Në këtë plan duhet nxjerrë në pah se në ç’kohë dhe në ç’mënyrë dhe cilët 

anëtarë të personelit duhet apo mund të kualifikohen për fazën e ardhshme (p.sh. PhD-

doktoratë, Asistent profesor etj) të karrierës. 
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Gjatë diskutimit me drejtorin e programit u tha që rezultatet e vlerësimit të mësuesve të 

cilat janë ndërmarrë në fillim të 2010 nuk i janë transmetuar as pedagogut përkatës, as 

drejtorit të programit apo as studentëve. Nëse një vlerësim trajtohet në këtë mënyrë 

atëherë është i padobishëm.  

Ekipi i ekspertëve propozoi që të arrihej një marrëveshje me përfaqësuesit e BE-së për  

të marrë dokumente të BE-së, publikime dhe rregullime në internet dhe/ose në formë 

kopjesh në letër. Gjatë diskutimit me studentët, studentët e juridikut thanë që disponimi i 

literaturës nuk është i mjaftueshëm.  

4. Hulumtim 

Kur flasim për rëndësinë e kryerjes së hulumtimit në një universitet duhet të tregohemi 

realistë. Në fazën e zhvillimit në të cilën është në qendër Universiteti i Prizrenit duhet të 

bëhen hulumtime të orientuara dhe publikime shkencore nga pjesëtarët e personelit  

akademik mbi çështjen/projektin e caktuar. Të parat mund të integrohen nëpër drejtime 

sa të jetë e mundur në mënyrë që të zbatohet principi “hulumtim-bazuar-mësimdhënie”, 

ndërsa të dytat mund të bëhen p.sh. duke shkruar teza doktorate.  

Gjatë diskutimit me drejtorin e programit u tha që në disa drejtime është bërë hulumtim 

projekti. Drejtori i programit bën përpjekje për të gjetur një këshilltar për tezën e 

doktoratës.  

Nuk mundi të vlerësohej nëse deri në ç’pikë anëtarët e personelit akademik po 

publikojnë.  

5. Përmbushja e rekomandimeve 

Rekomandimet janë të listuara në raportin vlerësues të 2010. 12 rezultatet e vlerësimit në 

lidhje me dhënien e rekomandimeve janë këto që vijojnë.  

Rekomandimi 1: Programi aktual përfshin nevojat shoqërore. Sidoqoftë për shkak të 

ndryshimeve të përhershme në shoqëri hetimi i kurrikulës mbetet një proces në vazhdim 

e sipër.  

Rekomandimi 2: Një vlerësim i pedagogëve u zhvillua në fillim të 2010. Sidoqoftë, nuk u 

bë në mënyrën e duhur (shikoni kapitullin 3).   

Rekomandimi 3: Për të vlerësuar drejtimin e aplikimit denjësisht të gjitha planet 

mësimore duhet të ishin të dorëzuara. Kjo nuk ndodhi. Sidoqoftë përshkrimet e 

përmbajtjes dhe rezultatet mësimore të lëndëve tregojnë orientim drejt aplikimit.  

Rekomandimi 4: Situata zhvilluese duket të jetë përmirësuar.  
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Rekomandimi 5: Caktimi i numrit të studentëve nuk është vetëm nën kompetencën e 

universitetit.  

Rekomandimi 6: Përshkrimi i rezultateve mësimore është i mjaftueshëm.  

Rekomandimi 7: Nuk qe e mundur për të vendosur një drejtim juridik të përgjithshëm 

për programe të ndryshme.  

Rekomandimi 8: Diskutimi me studentët tregoi që kompetenca për të folur anglisht është 

e mirë. Objektivat e programeve, rezultatet mësimore dhe metodologjia e mësimdhënies  

janë ndërtuar qartësisht (shikoni gjithashtu planin mësimor që është dorëzuar).  

Rekomandimi 9: Kriteret për pranimet janë fiksuar (shikoni faqe 31 të SER, Sektori 1). U 

tha që në pjesën qendrore të universitetit është krijuar një qendër karriere. 

Rekomandimi 10: Rregullat e provimeve tashmë ekzistojnë.  

Rekomandimi 11: Subjekti i mësimit me ndihmën kompjuterike, e-mësimi,  është në 

zhvillim. 

 Rekomandimi 12: Rekomandimi është i plotësuar ( shiko faqe 94 të SER, sektori 2).  

Si përmbledhje mund të thuhet se rekomandimet janë përafërsisht  të përmbushura. 

6. Propozim për vendimin e akreditimit. 

Ekipi i ekspertëve propozon akreditimin e programit të Bachelor për Juridik për tre vite.  

 

Dizajn Softueri, IT dhe Telekomunikim (të dyja ri-akreditim) 

Ekziston një mbivendosje e konsiderueshme mes dy programeve “Dizajn Softueri” dhe 

“Teknologji Informatike dhe Telekomunikim”. Në avantazh, drejtorët e programeve dhe 

anëtarët e tjerë të personelit punojnë nga afër së bashku, burimet përdoren bashkë.. Për 

këtë arsye çështjet dhe rekomandimet janë gati identike, kështu që të dy programet 

trajtohen së bashku këtu.  

Të dyja programet janë nisur me sukses. Pavarësisht nga gjithë ato vështirësi të 

përgjithshme institucionale të adresuara në këtë raport, personeli duket të ketë vendosur 

kushte të favorshme për studentët. Sidoqoftë, studentët patën ankesa- dhe me të drejtë- 

që herë pas here pedagogët nuk paraqiten për të mbajtur leksionet në programin e 

Dizajn Softuerit, gjë që është e papranueshme. Menaxhmenti duhet të sigurojë  kushtet e 

duhura në vend për të lejuar kryerje të qëndrueshme të detyrave të pedagogut. 
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Numri i personelit (20) duket se është i përshtatshëm për të dy programet. Sipas 

drejtuesve të programeve personeli është profesionalisht i kualifikuar dhe me shumë pak 

përjashtime kompetencat e tyre të mësimdhënies janë të përshtatura mirë.   

Të gjithë janë me diplomë (Master ose diplomë inxhinierie) por vetëm një ka gradë  

doktorate, drejtuesit e programeve do bëjnë të njëjtën gjë në të ardhmen. Shumica e 

anëtarëve të personelit janë të angazhuar me orar të plotë.  

Akoma ekziston një boshllëk përsa i përket kërkesave të ngarkuara prej kurrikulës së 

marrë nga Universitetet e Shkencave të Aplikuara nga Austria dhe niveleve relativisht  

më të ulëta të kompetencave të mbaruesve kosovarë të shkollës.  

Mungesa e miratimit të nevojave specifike kombëtare çon në mbingarkesë intelektuale 

të studentëve. Kjo duhet kompensuar duke zhvilluar ato leksione që lidhen me subjekte 

bazë.  

Rekomandime të mëparshme dhe përgjigje aktuale. 

• Këshillohet që të përcaktohen edhe rezultatet mësimore përveç përshkrimeve të 

drejtimeve.  

• Objektivat e çdo drejtimi janë përshkruar hollësisht (sidoqoftë, rezultatet 

mësimore duhet të specifikohen më mirë nga përdorimi i vazhdueshëm i foljeve 

që janë të përshtatshme për të përshkruar atë çka studentët janë në gjendje të 

bëjnë).  

 

• Praktikat duhet të pasqyrohen në kurrikulë. Numri i ECTS-ve të shpërndara për 

praktikë duhet të paracaktohet. Duhet të arrihen marrëveshje mes LOIs dhe 

partnerëve potencialë nga industria. Projektet e hulumtimeve me partnerë të 

industrisë duhen marrë parasysh seriozisht.                                                                                               

 

Praktika tani pasqyrohet në kurrikulën e rishikuar duke përfshirë ECTS e caktuara. 

Mbetet e paqartë se deri në ç’pikë janë kontaktuar partnerët e industrisë të cilët 

janë të renditur në listë.  

 

• Përsa i përket e-mësimit manaxhmenti duhet të konsiderojë zbatimin e tij 

kategorikisht për të mbajtur gjurmë të zhvillimeve aktuale në edukimin e lartë nga 

një pikëpamje globale. Përveç kësaj, e-mësimi mund të luajë një rol të veçantë në 

programin e dizajn softuerit. Plotësimi i përdorimit standard për mësimdhënien dhe 

të mësuarit mund të shërbejë si subjekt për hulumtim dhe shërbim. Me të drejtë, në 
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kushtet aktuale drejtimet do duhej të fillonin pa ndërhyrjen e shtesave të ndërlikuara   

të nxitura nga e-mësimi. Sidoqoftë, procesi i zbatimit strategjik duhet të hidhet 

menjëherë për të lejuar një paraqitje në vitin e dytë akademik.  

Në mënyrë të dukshme, përpjekjet e papërkulshme të një skuadre ekspertësh 

nga të dyja departamentet ia dolën mbanë në sigurimin e bazave për vendosjen e 

e-mësimit. Kohët e fundit është instaluar një sistem menaxhmenti mësimi që për 

momentin kryhet në mënyrë testi. Të vendosurit për Moodle mund të 

konsiderohet si një zgjedhje e justifikuar më së miri. Që të dyja, kriteri i 

përgjithshëm  dhe lista e veçorive përmbushin kërkesat e UPZ-së. Gjithashtu, e 

parë nga një perspektivë më e gjerë, si zhvillimi konsekuent i mëtejshëm, 

qëndrueshmëria, komuniteti përdorues dhe tarifat e liçensave, sistemi i burimit të 

hapur Moodle rezulton të jetë një zgjedhje e mirë. Ndërkohë që zbatimi i një 

sistemi menaxhmenti mësimor, është një hap kryesor në procesin e sigurimit të e-

mësimit në nivel institucional, ende ka mbetur shumë për të arritur. Zbatimi i 

suksesshëm kërkon që të gjitha palët të jenë të angazhuara në projekt.  Eshtë e 

këshillueshme pjesëmarrja e menaxhmentit, pedagogëve, administratës, dhe 

sigurisht të studentëve në çdo nivel të zhvillimit. Mund të ketë nevojë gjithashtu 

për miratimin e një statuti me respektin ndaj prezencës fizike të pedagogëve dhe 

studentëve në klasë.  

Sugjerohet një proces zbatimi hap pas hapi. E-mësimi duhet të vendoset tërësisht 

me ndihmën e të gjithë palëve  si nga fusha e manaxhmentit ashtu edhe nga ajo e 

edukimit, për të evituar problemet me pranimin. Një fushatë e fortë informacioni e 

cila adreson përfitimet dhe gjithashtu problemet potenciale mund të jetë shumë e 

dobishme. Përfitimet nga e-mësimi mund të shfrytëzohen vetëm duke pasur 

personel të trajnuar afër.  

• 

• 

Rekomandohet mbështetja e këtyre proceseve duke ndjekur specifikimet e DNI (PAS 

1032-1/2) në “Edukimin dhe Trajnimin me Theksim të Vecantë në e-mësim” që 

mund të shërbejë si një direktivë dhe listë kontrolli. Rekomandohet që e-mësimi në 

fillim të zbatohet në departamentin zotërues. Vetëm pasi të jetë mbledhur një 

eksperiencë e bollshme (pas përafërsisht një vit operimi) nga një zbatim model, 

shpërndarja e e-mësimit mund të bëhet në programe të tjera.  

 

Rekomandohet të sigurohet material informativ, punë studimi dhe trajnime për të 

gjithë grupet objektive (pedagogë, administratorë, studentë). 
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• Rekomandohet gjithashtu shpërndarja e disa moduleve – që do ishte normale si në 

anglisht, juridik, kontabilitet, menaxhim projektesh – me programe të tjera për të 

mbështetur idenë e ndërdisiplinores dhe për të ruajtur burimet. Në mënyrë specifike 

ka një mbivendosje të moduleve/lëndëve me programin e Teknologjisë Informative 

dhe Telekomunikacionit që duhet shfrytëzuar.  

 

Shpërndarja e moduleve funksionon mirë me dy programet e lidhura. 

Shkëmbimet me programet e tjera mbeten të paqarta.  

 

• Natyralisht duhet zbatuar infrastruktura e plotë e IT-së. Duhen instaluar shërbyesit, 

klientët, rrjetet me kabëll dhe Wireless, qasje interneti broadband, software dhe një 

bibliotekë digjitale. Mungesa e ndonjë prej këtyre pronave paraqet një pengesë të 

madhe për funksionimin e Dizajn Softuer-it dhe programit të IT-së.  

Është bërë progres i madh nga përmirësimi i infrastrukturës së ICT-së. Ka 

evidencë që është investuar një sasi e konsiderueshme orësh jashtë orarit. Eshtë 

vënë një sistem kablli me furnizim energjie ( vetëm pajisje IT), tre laboratorë janë 

pajisur me lap-topë, projektorë të dhënash, kabëll intranet, shërbyes rrjeti dhe 

çelësa dritash. lap-topët janë pajisur me opsione boot të dyfishta që sigurojnë 

sistemet operative të Windows dhe Linux.  Pavarësisht nga vonesat infrastruktura 

e IT-së është në gjendje pune në këtë kohë. Wireless LAN është në gjendje pune. 

Kërkohet progres i mëtejshëm për të kompletuar instalimet, më së rëndësishmi 

duhet të sigurohet qasje interneti broadband.  

      Të gjitha çështjet kryesore në kreditimet e mëparshme janë adresuar në mënyrë 

pozitive. 

 

Rekomandohet që programi i Dizajn Softuer të akreditohet.  

Gjermanisht ( ri-akreditim) 

Rekomandohet që programi i Teknologjive Informative dhe Telekomunikimit të akreditohet.  

1. Deklarata e Misionit 

Përmbledhja e synimeve të programit për Gjuhën dhe Letërsinë Gjermane  është 

bindëse.  Vetë programi është i ndërtuar mirë dhe përmban aspektet kryesore të një 

drejtimi studimi ‘Gjermanishtja si një gjuhë e huaj’. Ka potencial për inovacion. Sidoqoftë, 
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mbeten pyetje, sidomos që i përkasin çështjeve të hulumtimeve dhe imazhit 

ndërkombëtar.  

Rekomandimi i Ekspertëve  

2. Liria akademike 

Perspektivat e hulumtimeve duhen të zhvillohen më tej. Përpjekjet në hulumtime shkencore 

duhet të intensifikohen. Eshtë gjithashtu e domosdoshme të përmirësohet imazhi 

ndërkombëtar. Për më tepër , është e nevojshme që të dyja anët , menaxhmenti i 

universitetit dhe fakulteti i gjermanishtes të përmirësojnë komunikimin dhe bashkëpunimin.  

Duket që Liria akademike në hulumtim dhe mësim ekziston.  

Rekomandimi i Ekspertëve  

 

Menaxhmenti i universitetit duhet të garantojë lirinë në hulumtim dhe mësimdhënie të  

Fakultetit të gjermanishtes përmes statutit dhe strukturës organizuese.  

3. Programet akademike dhe menaxhimi i studentëve  

 

Programi akademik i fakultetit të ‘gjuhës gjermane’ i përgjigjet standardeve  

ndërkombëtare. Cilësia, klasifikimi dhe synimet akademike të kurrikulës janë sipas 

principeve të caktuara nga procesi i Bolonjës.  

Diplomat akademike gjithashtu përputhen me standardet ndërkombëtare. Drejtimi për 

gjuhë dhe letërsi gjermane është krijuar si një program BA katër-vjeçar. Caktimi i ECTS-

ve është i duhur dhe i kuptueshëm. Ngarkesa e punës është e menaxhueshme.  

Vendimi për të ofruar lëndët e studimit në gjermanisht dhe shqip është bindës dhe në 

vijë me praktikat ndërkombëtare të gjermanishtes si ‘gjuhë e huaj’  

Gjithsesi është e kuptueshme që kurrikula dhe mundësitë e trajnimit ndryshojnë në dy 

fusha : Edukim dhe Përkthim. Në dy vitet e para të gjithë studentët e ‘gjuhës gjermane’ 

duhet të mbarojnë të njëjtat drejtime. Gjatë dy viteve pasuese studentët  me specializim 

në edukim dhe ata me specializim në përkthim duhet të zgjedhin drejtime specifike. 

Struktura, synimet dhe përmbajtja e këtyre drejtimeve janë të balancuara me kujdes.   

Në përgjithësi fakulteti duket mirë. Eksperiencat e vitit të parë akademik konfirmojnë 

këtë vlerësim.  

Sidoqoftë, problemet ende ekzistojnë dhe pyetjet akoma mbeten. Sidomos duhen ri-

menduar dhe optimizuar disa brendi të kurrikulës. Struktura e përgjithshme (BA pa MA)  
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gjithashtu duhet kontrolluar. Me respekt ndaj këtyre çështjeve janë përpiluar disa 

rekomandime.  

Rekomandimi i Ekspertëve  

a) Vlerësimi i parë e ka përmendur tashmë që është e dyshimtë nëse ka kuptim që të niset    

semestri me literaturë të mesjetës. Nga një anë normalisht ekziston një mungesë kushtesh 

paraprake për gjuhën, nga ana tjetër ndoshta shumica e studentëve kanë problem me 

motivimin. Duket më e arsyeshme të niset në drejtimin e parë me literaturën bashkëkohore 

që merret me çështje aktuale.  

b) Në shikim të parë është e pazakontë që  studentët duhet të studiojnë gjuhën shqipe në 

tekstin e studimeve gjermane të vitit të parë (1.4 / 2.4). Megjithatë, kjo kuptohet sepse ka 

shumë studentë të gjuhës gjermane në Kosovë të cilët janë rritur në Gjermani, Austri, Zvicër 

etj, që prej kaosit të luftës dhe që janë kthyer vitet e fundit. Ata janë në gjendje ta flasin 

gjermanishten me aftësi të gjuhës amtare. Përsa i përket gjuhës shqipe ama, pjesërisht ata 

kanë probleme të dukshme. Shumë nga studentët nuk kanë njohuri të detajuar të gramatikës 

apo vetëdijësim të gjuhës  në lidhje me Shqipen, gjuhën e tyre të vërtetë amtare. Sidoqoftë, 

kjo njohuri është një bazë përcaktuese për mësimin e një gjuhe të huaj. Prandaj drejtimet e 

veçanta për gjuhën shqipe(1.4/2.4)  në dy vitet e ardhshme janë të kuptueshme. – deri sa 

një gjeneratë tjetër që ështe rritur në Kosovë dhe me gjuhën vendase do të vinë në 

universitete të studiojnë gjuhën gjermane. Ndoshta është me dobi të vërejmë këtë aspekt në 

një shënim në fund të programit. 

 c) Eshtë për t’u lavdëruar që subjekti ‘film’ iu dedikua një drejtimi të veçantë. Kjo 

korrespondon me një pikëpamje moderne. Por akoma ekziston një boshllëk në kurrikulën 

lidhur me format e mësimdhënies dhe të mësuarit bazuar në internet e kompjuter. Media e 

re nuk është konsideruar qartë as në kurrikulë as në metoda. Sidoqoftë, interneti dhe 

kompjuteri ofrojnë mundësi fantastike për përmirësimin e proceseve mësimore në lidhje me 

gjuhën gjermane dhe literaturën. Këto shanse të veçanta duhen përdorur në të ardhmen.  

d) Një aspekt tjetër i kurrikulës që duhet optimizuar është edhe trajnimi i mësuesve të 

ardhshëm. Për këtë grup të veçantë studentësh përmbajtja e mësimdhënies duhet të shtohet. 

Sidomos literatura për fëmijë dhe të rinj duhet të jetë pjesë e kurrikulës. 

e) Ofertat për studentët që kualifikohen në një profesion-mësimdhënie duhet të shtohen në 

kategoritë e didaktikës dhe metodologjisë së subjekteve specifike (në gjermanisht: 

Fachdidaktik Deutsch).  Kjo do të thotë që duhet të ofrohen drejtime të veçanta në të cilat 

studentët të mund të mësojnë diçka mbi konceptet e ndryshme didaktike dhe metodat në 

lidhje me gjuhën gjermane dhe literaturën.  
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f) Studentëve duhet t’u jepet mundësia për të rritur vetë diturinë e gjuhës. Për këtë është i 

nevojshëm një laborator gjuhe për studime të pavarura.  

4. Hulumtimi 

g) Duke iu referuar konceptit elementar,  fakulteti për  “ gjuhën Gjermane” duhet të 

diskutojë nëse është vërtetë një strategji e mirë vetëm ofrimi i Bachelor. Ndoshta kjo është e 

kuptueshme në pikëpamjen e një orientimi të thjeshtë aplikimi. Sidoqoftë, një Master ofron 

mundësinë e njohurisë shkencore të detajuar që i përshtatet standardit ndërkombëtar. 

Prandaj rekomandohet të shihet mundësia e ofrimit të një Bachelor 3-vjeçar dhe një Masteri 

2-vjeçar. Në këtë rast drejtimet e vitit të katërt të programit Bachelor (siç janë të planifikuara 

deri tani) mund të bëhen baza e vitit të parë të Masterit.  

Mundësitë e hulumtimit të fakultetit të gjuhës gjermane faktikisht janë të kufizuara sepse 

universiteti dhe fakulteti janë ende në proces konstruktimi. Gjithashtu, gjatë muajve dhe 

viteve të ardhshëm këto aspekte do kërkojnë më shumë vëmendje. Megjithatë, fakulteti 

duhet të fillojë së shpejti zhvillimin e një strategjie hulumtimi. Cilësia e personelit aktual 

duket të jetë një bazë e mirë për hulumtim shkencor të suksesshëm në të ardhmen.  

Rekomandimi i Ekspertëve  

5. Bashkëpunimi Ndërkombëtar  

Fokusi i hulumtimit mund të jetë mbi aspektet teorike të përkthimit në lidhje me çështje 

rajonale specifike të gjuhës dhe kulturës. Në plotësim, fokusi në zhvillimin dhe hetimin 

empirik të koncepteve didaktike në fushën e ‘Gjermanishtes si një gjuhë e huaj’ mund të jetë 

një hulumtim i mundshëm.  

Bashkëpunimet ndërkombëtare të fakultetit bazohen faktikisht në kontaktet personale të 

personelit. Bashkëpunimet ndërkombëtare ekzistojnë vetëm me disa universitete në 

Austri dhe Gjermani.  

Rekomandimi i Ekspertëve  

6. Personeli 

Eshtë e qartë që fakulteti duhej të përqëndrohej së pari në konstruktimin e drejtimeve të 

studimeve dhe zhvillimin e strukturave. Kjo do të jetë edhe detyra kryesore e fakultetit gjatë 

muajve dhe viteve të ardhshëm. Megjithatë, kontaktet ndërkombëtare duhet të shtohen dhe 

zgjerohen në vende dhe universitete të tjera. Eshtë e nevojshme  që fakulteti Gjerman të 

marrë pjesë në projektet e BE-së në të ardhmen.   

Fakulteti i Gjuhës Gjermane tani ka tetë anëtarë. Katër anëtarë të personelit kanë 

doktoratë, dy po punojnë për PHD-në. Kjo është shenjë cilësie. Lidhja mes personelit 
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akademik (8) dhe studentëve (150) është gjithashtu shumë e mirë. Por fakulteti i 

gjermanishtes nuk ka një numër  adekuat të personelit të përhershëm. Prandaj nuk është 

e qartë nëse universiteti ka strategji për të siguruar që personeli akademik i fakultetit  të 

vazhdojë të mbajë një standard të lartë të vazhdueshëm.  

Rekomandimi i Ekspertëve  

Ekonomi (akreditimi i parë) 

Eshtë e nevojshme të krijohet punësim i përhershëm, në mënyrë që vazhdimësisë t’i hapet 

rruga dhe hulumtimi të bëhet i mundshëm.  

UPz kërkoi për akreditimin e parë për programin e diplomës bachelor Bachelor në  

Ekonomi. U propozua një program katër-vjeçar, ndryshe nga programet në fushën e 

biznesit.  Raporti i vetëvlerësimit (pjesa III – programet e reja) shërbeu si bazë për 

vlerësim. Gjatë vizitës në institucion u sigurua informacion plotësues. Pas vizitës nuk pati 

më material të mëtejshëm.  

Lista e Kontrollit kundrejt standardeve të akreditimit (AAK):  

Kriteri i Cilësisë Vlerësimi 

A i përgjigjen programet 

akademike deklaratës së 

misionit të institucionit dhe 

principeve të punësimit?   

 Misioni i UPz është që të kontribuojë në zhvillimin 

e qëndrueshëm të shoqërisë së Kosovës përmes 

përgatitjes së individëve të edukuar mirë dhe të 

kualifikuar të cilët do gjenin punësim brenda dhe 

jashtë vendit. 

 Programi i propozuar në Ekonomi përfshin vetëm 

deklarata të përgjithshme në lidhje me nevojën 

për ekonomistë në Kosovë. Nuk është e qartë 

nëse ekzistojnë vertetë nevojat e tregut për 

makro-ekonomistë. Furnizimi aktual dhe kërkesa 

për këtë profil nuk është vlerësuar. 

A është cilësia, niveli dhe 

synimet akademike të këtij 

programi në përputhje me 

gradën akademike? 

 Programi është koherent dhe i skicuar mirë. Në 

vlerën nominale programi është i krahasueshëm 

me hapat ndërkombëtar. 

 Sidoqoftë, nuk u siguruan plane mësimore (vetëm 

përshkrime të shkurtra të drejtimeve), as CV-të e 

personelit mësimdhënës. Në fakt, programi i 

ushtruar nuk përfshin emrat e pedagogëve, as për 
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vitin 1.  

 Kështu, disa nga elementet thelbësore të ofrimit 

të drejtimeve nuk mund të vlerësoheshin 

plotësisht.  

A është programi i bazuar 

kryesisht në konceptin 

didaktik që është   paraqitur 

dhe adoptuar në mënyrë 

adekuate nga personeli  

mësimdhënës? 

 Informacioni mbi elementët didaktikë nuk është 

venë në dispozicion 

 

A i përgjigjen gradat 

akademike standardeve 

ndërkombëtare?   

 Po. 

A jep struktura e programeve  

një mundësi të mjaftueshme 

për studim të pavarur, 

reflektime dhe analizë?  

 Numri relativisht i ulët i orëve të kontaktit në 

krahasim me numrin e ECTS të fituara duket se le 

kohë të mjaftueshme për studim të pavarur dhe 

refletime.  

A është vendosja e ECTS-ve  e 

duhur dhe e kuptueshme? 

 Sipas standardeve ndërkombëtare të përdorura 

në  programin e dizajnit, numri I ECTS-ve  është i 

duhur (240 ECTS për një program të shkallës 

bachelor katër-vjeçar).  

A është ngarkesa e punës e 

kërkuar për programin 

akademik e menaxhueshme 

për studentët?  

 Meqë nuk u sigurua një plan mësimor drejtimi 

nuk është e qartë se cilat metoda mësimdhënëse 

do përdoren.  

 Përbërja e shkallës finale është e panjohur kështu 

që ngarkesa e punës nuk mund të përcaktohet.  

       A janë metodat dhe 

përmbajtja e njësive 

mësimore të mjaftueshme 

për arritjen e suksesshme 

të synimeve dhe 

rezultateve  të secilit 

program (kompetencat dhe 

kualifikimet, njohuritë dhe 

aftësitë)?  

 Metodat mësimdhënëse nuk janë specifikuar në 

propozimin e programit. Planet mësimore të 

kurseve nuk u parashtruan; si rrjedhim ekspertët 

nuk mundën t’i vlerësonin dot.  

 Gjatë intervistës ekspertët u informuan që 

studentëve do t’u kërkohet të shkruajnë shkresa 

dhe të marrin pjesë në diskutime në klasë. 
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A janë rregullat e provimeve të 

përshtatshme?  

 Në programet aktuale në UPz studentëve u lejohet 

të ri-marrin çdo provim dy herë. Eshtë e 

llogjikshme të pritet që të njëjtat rregulla do 

zbatoheshin për programin Bachelor në Ekonomi. 

 Në propozimin e programit nuk u paraqit asnjë 

informacion specifik në lidhje me programin e 

Bachelor në Ekonomi. Përbërja e niveleve për 

kurset nuk u sigurua.  

A është përmbajtja e 

përbashkët akademike mes 

kurrikulave të ndryshme  e 

kuptueshme dhe transparente? 

 Jo. 

 Nuk është e qartë se cili ishte procesi i hartimit të 

programit. Drejtorët e të dy programeve aktuale 

të biznesit nuk ishin në dijeni të propozimit të 

programit në Ekonomi. 

 Duke pasur sinergji potenciale mes programeve 

të biznesit dhe ekonomisë (p.sh. kurset në 

Kontabilitet dhe Financë janë gjithashtu pjesë të 

kurrikuleit të Ekonomisë) do ishte e 

këshillueshme të përfshihej fushë shkencore nga 

disiplinat e biznesit në procesin e programit të 

dizajn-it. 

Si përshtaten kriteri i pranimit 

dhe procesi i pranimit në 

lartësinë e standarteve 

ndërkombëtare?  

 Kriteri i pranimit nuk është specifikuar. Mundet 

që kuota e futjes dhe procesi i pranimit të 

përcaktohen  nëpërmjet MEST. 

 Në intervistë u sygjerua që idealisht të 

pranoheshin në program 20-40 studentë. 

A është proporcioni i 

personelit akademik/artistik 

dhe studentëve i 

përshtatshëm?  

 Nuk u sigurua asnjë informacion në lidhje me 

numrin e trupit pedagogjik.  

 

VLERESIM STANDARD I PERGJITHSHEM: standartet e KAA për programin e Bachelor në 

Ekonomi nuk janë plotësuar.   

REKOMANDIMI I EKSPERTEVE: Për momentin aktual, ne nuk rekomandojmë që Bachelor në 

Ekonomi të akreditohet.  
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UoPz duhet së pari të vlerësojë empirikisht nevojat e tregut për të diplomuarit në ekonomi 

së bashku me kërkesën aktuale dhe furnizimin për këtë profil. Pedagogët duhet të caktohen 

minimumi për kurset e vitit të parë që të pajtohen me standartet e akreditimit të vendosura 

nga KAA-ja. Kjo është një kërkesë që duhet mbajtur lart nga cdo institucion i edukimit të 

lartë më përpara programit të akreditimit. 

Programi në Ekonomi është hartuar si një program anësor me një numër të vogël studentësh. 

Numrat e ulët të pranimit janë të kuptueshëm meqë nevoja për ekonomistë  (kundrejt të 

diplomuarve në programin e biznesit) është e vogël ( në shumicën e shkollave që ofrojnë të 

dyja programet studentët e ekonomisë do përfaqësonin 10% të numrit total të studentëve). 

Sidoqoftë, (mos)ekonomitë e një programi kaq të vogël nuk janë adresuar dhe as 

konsideruar në propozimin e programit. Cmimi i mbajtjes në funsksionim të një programi të 

tillë do të ishte në mënyrë disproporcionale i lartë. Ekziston një potencial për disa sinergji 

me programe të tjera të ofruara në UoPz (p.sh. aftësi të të shkruarit dhe të gjuhës, 

matematikë etj.), sidoqoftë fusha shkencore aktuale (në programe të tjera) ka tashmë një 

ngarkesë pune të larte siç përmendet në SER (p.sh. fq. 13-15, fq. 27, etj.). Kështu pra duhet 

një largpamësi dhe një planifikim i bashkuar i programeve për të siguruar pedagogë të 

kualifikuar me koste të ulëta.  

Infermieri (akreditimi i parë) 

Kur (nëse) UoPz ri-parashtron programin për vlerësim, duhet të sigurojë që të arrihen 

standartet e akreditimit dhe të gjithë elementët e shpërndarjes së programit të jenë të 

specifikuar.  

• Administrata e përshkruajti nevojën për programin e infermierisë në mënyrë të 

qartë dhe se si do mund të kontribuonte ky program në pregatitjen e një edukimi 

më të lartë në Kosovë. Programi është vlerësuar sipas 50 studentëve që shkolla 

dëshiron të pranojë për këtë program.  

• Programi për infermieri NUK i përmbush standartet Europiane (2005/36/ES) për 

momentin, p.sh. programi duhet te ketë nje minimum prej 4600 orësh, dhe gjysma 

e gjithë ngarkesës duhet të jetë në formën e  praktikimit të bashkëveprimit me 

pacientët (një minimum prej 2300 orësh!). Ata nuk kanë ndonjë marrëveshje 

• 

 për 

provizionin e edukimit praktik. 

Më përmendnin vazhdimisht që studentët e kujdesit shëndetësor mund ta bënin 

punën praktike në spitalin e KFOR-së por vizita nuk ishte e mundshme. Gjithashtu 

ata nuk kishin kontratë me spitalin e KFOR-së. Ata thanë që kontrata do firmosej 
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pasi programi të ishte akredituar, gjë e cila nuk është e pranueshme.

• Kurset e zgjedhura të cilat mund të ndiqen brenda apo jashtë institucionit duhet të 

ofrohen në të tre vitet dhe duhet të përmbledhin deri në 10%  të totalit të ngarkesës 

së mësimdhënies në orë.  Gjithashtu, pikët e ECTS-ve duhet të jepen në numra të 

plotë. Dy radhët e pikëve të ECTS-ve janë të ngatërruara. Më tej, ju lutemi vendosni 

emrin e profesorit përgjegjës në tabelë për çdo vit.  

 Ata nuk kanë 

një listë këshilltarësh për trajnim praktike. 

• Më tej, personeli mësimdhënës për subjektet e infermierisë dhe po ashtu drejtori i 

programit duhet të jenë infermierë ( diploma master në infermieri ose shkenca 

shëndetësore për personelin mësimdhënës, dhe një doktoratë në infermieri ose 

shkenca shëndetësore për drejtorin)!  Pjesa e praktikës në programin e 

infermierisë duhet të rritet qëndrueshmërisht në orë.  

• Meqë institucioni duhet të sigurojë një kurrikule të ri, ngarkesa  e kërkuar për 

programin akademik përkatës nuk mund të vlerësohet. 

• Programi i hulumtimit për 50 studentët në këtë pikë kohore nuk është i siguruar. Ka 

ende nevojë për gjëra kritike p.sh. personel i duhur mësimdhënës, me eksperiencë 

në hulumtim konkurrues, projekte hulumtimi, pajisje përkatëse dhe fonde 

• Institucioni NUK ofron lehtësirat e duhura ( dhoma dhe pajisje) të cilat do lejonin 

mësimdhënie të bazuar në aftësi e laboratorë dhe hulumtimin në një nivel 

ndërkombëtar për momentin. Menaxhmenti dështoi në demonstrimin e detajuar 

dhe bindës të një plani strategjik për zhvillimin e përgjithshëm të Universitetit, 

zhvillimin teknik dhe zhvillimin e personelit mësimdhënës ne vecanti. Për më tepër, 

Universiteti NUK zotëron burime të mjaftueshme ‘të shtëpisë’ që të mbulojë 

programin për Infermierinë.  

 

Arkitekturë, Planifikim Urban (të dyja akreditim i parë) 

 

Sipas rregullave të KAA dhe rregullave të Akreditimit në Kosovë Akreditimi i dy 

programeve nuk është  mundur.  

Mungojnë CV-të e personelit dhe para-kontratat minimale me personelin. Lidhja mes  

mësimdhënies  dhe orëve praktike të studimit privat është komplet e gabuar. Megjithatë 

ET dëshiron të japë disa rekomandime të nevojshme për pregatitjen dhe kërkesën për 

akreditim nëse në të ardhmen.  

Ekspertët rekomandojnë si më poshtë: 
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• 

o 

Programi “Arkitektura” nuk duhet të zhvillohet më tej. Punësimi në Kosovë për 

Arkitektë me eksperiencën e treguar në program nuk është i disponueshëm. Ka mjaft 

programe me këtë profil të Arkitekturës në Kosovë.  

o 

Programi “Planifikimi Urban” duhet të zhvillohet. Për këtë program unë do të 

jap disa rekomandime për akreditim të ardhshëm.  

o 

Sic u diskutua gjatë vizitës në terren programet planifikuese duhet të 

organizohen në atmosferë projekti. Kjo do të thotë grupe studentësh në një 

atmosferë pune zyre me një maksimum prej 25 studentësh. Vetëm disa kurse 

si për shembull “histori e planifikimit urban” mund të mbahen në një situatë 

klase me numër maksimum studentësh 

o 

Gjuhët e huaja duhet të përfshihen si detyrim në të gjithë semestrat. 

Gjermanishtja po ashtu si Anglishtja mund të ndihmojë në punësimin në 

Europë. Unë do rekomandoj një hyrje ekzaminimi për studimin në gjuhën 

Angleze si edhe Gjermane. Kështu studentët mund të ndahen në grupe të 

Anglishtes dhe Gjermanishtes sipas aftësive të tyre gjuhësore. Gjuha kryesore 

e mësimdhënies do jetë Shqipja, kurset e vecanta të gjuhës në Anglisht dhe 

Gjermanisht  duhet të ndihmojnë aftësitë për gjuhën, kështu që të mund të 

shtohen disa kurse  specialiste në Anglisht dhe Gjermanisht.  Kështu edhe 

mësues nga jashtë vendit mund të integrohen në itinerarin e orarit.  

o 

Për të organizuar personelin dhe mësuesit është e dobishme nëse leksionet 

kanë 2, 4, 6 (ose 3, 6, 9) orë mësimi për javë.  Duke shtuar dhe ngarkesën e 

punës së studentit do ketë gjithmonë radhitje të ndryshme të ECTS, sepse 

ngarkesa e punës dallon nga subjekti në subjekt. Orët e leksionit dhe të 

praktikës shtuar me orët e ngarkesës së punës së studentit rezultojnë në 

ECTS-të. Kurrikula duhet të tregojë orët e mësimdhënies (detyrë e mësuesit) 

si edhe ECTS-të (detyrë e studentit) në vend të orëve të punës në përgjithësi.  

o 

Në vitin e parë studentët kanë nevojë për maksimumin e leksioneve dhe 

praktikës, kështu që ngarkesa e punës studentore është më e vogël. Unë do 

rekomandoj një proporcion të 80% me 20%. Në semestrat më të lartë kjo 

mund të ndryshojë, por në studimet për bachelor duhet të jetë të paktën 50% 

orë mësimdhënie (prezencë e mësuesve). Kursi “ Metodat e Përfaqësimit” 

duhet të fillojë në semestrin e dytë. Kështu studentët mund të mësojnë të 

paraqesin projektet e tyre personale nga semestri i parë. 

Kurset e zgjedhura duhet të titullohen dhe emërohen. Ato mund të fillojnë në 

semestrin e tretë, sic u përmend në SER. Për specializim të mëtejshëm dhe 
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studime të mundshme për master në të ardhmen do kuptohej sigurimi i më 

shumë kurseve fakultative në semestrat më lartë, për shembull në vitin e tretë 

ndoshta 30% deri në 50% kurse facultative 

o 

o 

Në rast mungese biblioteke dhe librash ne fillim, universiteti duhet të sigurojë 

Ëlan dhe Internet në ambientin e godinës. Infrastrukturë me makineri 

kompjuterike për vizatimet e grafikave dhe planeve skemë, pajisje dizajni, 

hapësira pune (nëse e mundur vende pune të hapura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një program studimi “Planifikim Urban” duhet të ketë një numër maksimum 

prej 50 studentësh, që ata të mund të ndahen në dy grupe projekti të një 

numri maksimum prej 25 studentësh për grup. Kapaciteti i personelit duhet të 

përshtatet me numrin e studentëve. Sic u përmend më parë programi ka 

nevojë për personel të kualifikuar. Për rregullat e KAA-së, minimumi  50% i 

personelit duhet të jetë emëruar me orar të plotë dhe të jetë rezident. Kjo do 

të thotë  6 profesorë me orar të plotë dhe rezidentë. Për studimet e bachelor 

personeli duhet të vijë nga rajonet  Kosovë/Prizren. 
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Rapor t në lidhje me Vizitën e Ekipit të Eksper tëve në 
Universitetin e Pr izrenit, 28 qershor  2011 
  

Raporti në vijim është i bazuar në vizitën e ekipit të ekspertëve (EE) të përbërë nga tre 
anëtarë në Universitetin e Prizrenit (UPZ). Vizita është koordinuar nga Prof. Dr. Ferdije 
Zhushi – Etemi dhe Mag. Basri Muja, që të dy nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës (AAK). 
EE prej tre anëtarësh përbëhej nga Mr. Ian Party (École Cantonale d’Art de Lausanne, 
CH), Prof. Dr. Sylvie Villa (western Swiss UAS, CH), and Prof. Dr. Andrew Goodspeed 
(South East European University, MK). Vizita u zhvillua më 28 qershor 2011 dhe kishte të 
bënte me hetimin (investigimin) e tri programeve që janë propozuar për akreditim nga 
ana e UPZ.  

 

Para vizitës, UPZ i ofroi AAK të gjithë kurrikulën e propozuar të programeve që duhej të 
inspektoheshin. Më pastaj këto iu ofruan (pa ndonjë koment) EE nga ana e AAK, ata patën 
mundësinë të konsultojnë dokumentacionin para vetë vizitës. Asnjë nga tre ekspertët nuk 
kishin vizituar UPZ në të shkuarën.  

 

Vizita në institucion filloi me një takim zyrtar në të cilin merrnin pjesë EE, përfaqësuesit e 
AAK, si dhe menaxhmenti i lartë i UPZ. Dr. Goodspeed e kryesoi këtë takim. Rektori 
themelues i UPZ, Rektori Roland Mönke ofroi një prezantim formal në lidhje me UPZ, në të 
cilin prezantim ai theksoi synimet, strukturën dhe synimet strategjike të UPZ. Më pastaj 
foli Mr. Dennis Shields, zyrtar i cilësisë në UPZ, ai foli shkurtimisht në lidhje me 
procedurat e kontrollit të cilësisë, të cilat ose janë në përdorim, ose të parapara nga UPZ. 
EE e falenderojnë Rektorin dhe Z. Shields-in për prezantimet e tyre.  

 

Në përfundim të takimit, EE u takuan me homologët e tyre brenda UPZ, në mënyrë që t’i 
pyesin ata në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me programet e propozuara për 
akreditim. Ky raport reflekton ato diskutime dhe EE do të donin të falenderonin për 
ndihmën, sinqeritetin dhe saktësinë e bashkëbiseduesve të tyre. Pas pauzës së drekës, 
menaxhmenti i UPZ na mundësoi një vizitë mjediseve të UPZ, duke përfshirë një vizitë të 
veçantë në bibliotekë dhe në laboratorin kompjuterik të ndërtesës.  

 

Faqet në vijim përmbajnë raportet e përgatitura nga EE në lidhje me programet e 
veçanta të propozuara. Secili seksion është përgatitur nga Eksperti i caktuar që të 
raportojë në lidhje me programin. (Me kërkesën e anëtarëve të tjerë të grupit inspektues, 
Dr. Goodspeed ka modifikuar paksa tekstet e tyre në mënyrë që të harmonizohet 
përdorimi i anglishtes. Ai ka tentuar që të bëjë këtë duke bërë sa më pak ndryshim të 
kuptimit të tekstit). EE kanë tentuar që të ofrojnë pikëpamjet e tyre objektive pa një 
aprovim direkt, kritika apo sugjerime nga të tjerët; megjithatë disa komente të veçanta 
janë të nevojshme për të dhënë shembuj në lidhje me komentet në mënyrë të mençur.  
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Gjuhë Angleze 
 

Programi Akademik dhe Menaxhimi i Studentëve 
 

Programi i propozuar në Mësimin e Gjuhës Angleze është një përpjekje ambicioze që të 
ofrohet një diplomë e ciklit të parë, katërvjeçare prej 240 ECTS. Është paraparë një 
regjistrim fillestar prej 40 studentësh, kjo duke qenë një numër i përafërt (i dëshiruar) i 
numrit për secilën gjeneratë në regjistrimet në të ardhmen, në vijim të regjistrimit të 
parë. Kurrikula mbulon Gjuhën Angleze, Literaturën dhe Kulturën Anglofone, si dhe 
metodologjitë e mësimdhënies.  

 

Synimi themelor dhe struktura e kurrikulës është në përputhje me synimet strategjike të  
UPZ dhe ideja e përgjithshme pas këtij programi të propozuar është adekuate për një 
diplomë në një universitet ndërkombëar (për diplomat, shih më poshtë, të listuara). 
Kurrikula, shpërndarja e lëndëve dhe struktura janë adekuate për një program 
ndërkombëtar të ciklit fillestar në “Gjuhë dhe Literaturë Angleze”; ndoshta nuk është 
shumë adekuate për një drejtim në “Edukimin mbi Gjuhën Angleze” program, i cili ka 
për qëllim të përgatisë mësimdhënës për gjuhën angleze në shkollat fillore dhe të 
mesme të Kosovës (shih komentet specifike poashtu). Shpërndarja e përgjithshme e 
kredive ECTS është adekuate, megjithëse disa lëndë që do të duhej të kenë 8 ECTS, në 
fakt kanë 7 ECTS dhe anasjelltas, kjo në mënyrë të pashpjegueshme. Është vështirë që të 
vlerësohet ngarkesa e punës e studentëve ose fakti se sa janë të përshtatshme metodat e 
mësimit, pasiqë EE nuk i janë ofruar planprogramet e propozuara. Bashkëbiseduesi nga 
UPZ, Prof. Dr. Vedat Kiseri siguroi EE që do të aplikohet provimi pranues dhe do të ketë 
kritere në mënyrë që të sigurohet se të gjithë studentët aplikantë të pranuar të kenë 
shkathtësi të mjaftueshme të anglishtes në mënyrë që të marrin pjesë në mënyrë 
kuptimplote në ligjërata. Vërehen disa dyfishime të materialit të lëndëve që do të mund 
të largoheshin, disa shembuj në lidhje me këtë janë dhënë më poshtë.  

 

Sidoqoftë, duhet theksuar se kurrikula nuk duket të jetë dizajnuar në bazë të nevojave 
specifike të Prizrenit ose Kosovës si një qendër primare e studimeve. Në të vërtetë duket 
të jetë importuar në masë të madhe i pamodifikuar nga Universiteti Boğaziçi në Turqi. 
Nuk janë bërë fare përpjekje për të konsultuar shkollat lokale ose palët e interesuara të 
jashtme nga rajoni për të kërkuar mendimin e tyre për aplikueshmërinë e kurrikulës 
sipas nevojave të tyre. Kjo është posaçërisht problem duke pasur parasysh se synimi 
themelor i kurrikulës është të krijojë profesorë të gjuhës angleze në nivelin fillor dhe të 
mesëm shkollor; prandaj, nevojat dhe mendimet e shkollave të tilla janë vendimtare për 
dizajnimin e kurrikulës për të krijuar profesorët të cilët ata i kërkojnë. 

 

Ekziston një theks i veçantë në literaturën dhe historinë angleze dhe atë amerikane. Kjo 
është për t’u lavdëruar si mjet i përcjelljes së përdorimit të gjuhës dhe kulturës, por ajo 
zë një përqindje të madhe të kurrikulës për nevojat e Mësimit të Gjuhës Angleze – si 
diplomë e ciklit fillestar të studimeve. P.sh. një studenti do t’i kërkohej që të merr një vit 
të tërë (dy semestra) të poezisë dhe dramës së Renesansës Angleze – që të dyja këto 
janë subjekte të një kompleksiteti ekstrem të linguistikës, që kërkojnë profesorë 



Universiteti i Prizrenit  Raport i jashtëm vlerësimi  40 

specialisët, dhe që të dyja poashtu do të analizojnë materiale të cilat studentët nuk do t’i 
mësojnë vetë pa fituar edhe një shkallë të dytë – ose të tretë. Ofrimi i aq shumë lëndëve 
të kësaj natyre është për t’u admiruar, por në aspektin lokal është e pakuptimtë.   

 

Kurrikula është poashtu e organizuar në një mënyrë të paqartë. Edhe pse rezultatet e 
mësimit në mënyrë elegante artikulojnë një progres adekuat prej mësimit fillestar 
profesor-student në një autonomi më të lartë për studentin, është tejet e vështirë të 
kuptohet se si do të realizohej kjo në planprogram. Për ilustrim: dy lëndët e përmendura 
më parë– “Poezia dhe Rilindja” dhe “Drama e Renesansës” - që të dyja do të mbulonin 
peridhën përafërsisht 1575-1645. Idealisht, ato do të duhej të ishin lëndë plotësuese, por 
janë ofruar në në vit të plotë të ndara (“Poezia e Renesansës” është lëndë themelore 
obligative në semestrin e dytë, përderisa “Drama e Renesansës” është lëndë themelore 
obligative në semestrin e pestë). Është krejtësisht e paqartë se si si do të ketë ngritje në 
autonominë intelektuale të studentit në mes semestrit të dytë dhe semestrit të pestë; në të 
vërtetë ofrimi i lëndëve të tilla plotësuese me këtë ndarje nënkupton se asnjë avancim i 
tillë nuk është konsideruar. 

  

Lëndët, gjuha dhe linguistika janë më të përshtatshme për nevojat specifike të 
identifikuara për studentët nga Prizreni dhe komunitetet përreth. Kurrikula e propozuar 
mbulon një numër të aftësive të ndryshme të domosdoshme për zotërim të gjuhës, si 
dëgjimi, të folurit dhe të shkruarit. Ka lëndë strukturale të drejtpërdrejta si: “Morfologjia” 
dhe “Sintaksa”, të cilat janë baza e programeve të tilla të gjuhës në mbarë botën. Po 
ashtu vërehet se kurrikula parasheh disa lëndë diçka më specifike dhe komplekse, si 
“Fonetika dhe Fonologjia”. Është edhe një theks joadekuat në lëndët e lidhura me 
mësimin (“TEFL: Lexim dhe Shkrim”, “Arsimimi Special”, “Test i Gjuhës së Huaj”, etj), të 
cilat do të jenë themelore për të pajisuar studentët me analizat e duhura, menaxhment të 
klasës, si dhe aftësitë e dizajnimit të cilat nevojiten për një mësim të aftë. (Në këtë 
kontekst, sidoqoftë, duhet theksuar se do të ishte e përshtatshme një vëmendje më e 
madhe ndaj studentëve të ri pasi që mundësitë e mësimit për të diplomuarit nga kjo 
kurrikulë do të jenë tepër të rënda për studentët e ri).  

 

Disa lëndë duket të jenë si kopje e lëndëve tjera.  Lëndët “Zhvillimi i Aftësive 
Komunikative në anglisht”, (dy lëndë, semestri dytë dhe i pestë, që të dyja obligative) do 
të mbuloheshin shumë mirë nga lëndë të ngjashme, si “Kompozicioni Anglez”). Për të 
mësuar “Kompozicionin Anglez” në mënyrë të përgjegjshme do të duhej mbuluar 
pothuajse një pjesë siç është planifikuar për ‘Zhvillimi i Aftësive Komunikative” 
p.sh.përdorimi i gjuhës zyrtare dhe asaj jozyrtare, regjistri dhe toni, etj. 

 

Kurrikula poashtu kërkon dy semestra të mësimit në shqip. Dr. Kiseri konfirmoi se ideja 
prapa kësaj kërkese është që të përforcojë kuptimin gramatikor L1 si përkrahje për L2 
(anglisht) për një studim të kuptueshëm dhe struktural. Në këtë rast, sidoqoftë, kërkesa 
nuk llogarit potencialin e studentëve boshnjakë dhe turq, niveli L2 (anglisht) i të cilëve 
nuk do të përfitojë domosdoshmërisht nga një vit studimi të gramatikës shqipe. Nëse 
rishikohet kurrikula, një fleksibilitet më i madh në kërkesën për të studiuar gramatikën 
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L1 do të parashihte mundësinë për regjistrim të studentëve boshnjakë dhe turq, si dhe 
për  përshtatje të kërkesave të tyre të veçanta të mësimit në këtë kontekst.  

 

 

Personeli  

 

Si një universitet i ri, universiteti i Prizrenit po bën hapa të admirueshëm për të ngritur 
ofertat e lëndëve dhe për të përmbushur kërkesat dhe dëshirat e komunitetit përreth. Sa 
i përket programit të propozuar për Mësim të Gjuhës Angleze, sidoqoftë, për momentin 
ka  një personel dhe kapacitet të mësimdhënies joadekuat për programin e paraparë.  

 

Për momentin nuk ka anëtarë të personelit të kontraktuar për programin Mësimi i Gjuhës 
Angleze. Sipas Dr. Kiserit, kolegët e tij nga univesiteti i Prishtinës do të dëshironin të 
ndihmonin në obligimet fillestare të mësimdhënies në këtë program me gjysmë orari të 
punës. Kjo dëshmon kolegialitetin zemërgjerë në mes të akademikëve kosovarë, por 
është thelbësisht e pamundur që një program i studimeve me orar të plotë të bazohet në 
një personel me gjysmë orari të huazuar nga institucionet e tjera. Ai identifikoi pesë 
magjistra të tjerë të cilët janë në gjendje/në dispozicion të punojnë me gjysmë orari, por 
sërish kjo nuk i plotëson kërkesat e domosdoshme për angazhim të një personeli me orar 
të plotë. Për momentin nuk ka mundësi realistike për të përmbushur 50% ose përqindje 
më të madhe të personelit me orar të plotë.  

 

Shumica e lëndëve të propozuara kërkojnë specialistë ose profesorë. Natyrisht ka raste 
kur një instruktor mund të jetë në gjendje të mbulojë disa drejtime të ndryshme (një 
specialist i historisë britaneze mund të ketë mjaft njohuri për të ligjëruar edhe historinë 
amerikane; një specialist i sintaksës me siguri e di edhe morfologjinë në një nivel të 
mjaftueshëm për të mbuluar që të dyja lëndët. Sidoqoftë, pothuajse nuk ka gjasa që një 
pesonel i mjaftueshëm me njohuri në fusha të ndryshme matematikore mund të 
rekrutohet dhe të mbledhet për të ligjëruar gjithçka në këtë kurrikulë. Në vitin e fundit, 
ky lloj i ekspertizës së dyfishtë të mësimdhënies me siguri do të rezultonte në 
mësimdhënie joadekuate në lëndët dytësore. Sërish, mosekzistenca e personelit të 
kontraktuar për këtë program e bën të pamundshëm vlerësimin e potencialit të 
instruktorëve për të mbuluar orë jashtë fushës së tyre të veçantë të ekspertizës.  

 

Hulumtimet dhe bashkëpunimi ndërkombëtar  

   

Programet e reja ose të inauguruara zakonisht nuk kanë marrëveshje ose MoU 
ndërkombëtare për t’i përkrahur ato. Kjo, është situata e supozuar këtu. Është e mundur 
që në të ardhmen të ketë marrëveshje të tilla dhe është joadekuate të spekulohet për 
disponueshmërinë e tyre në të ardhmen. Sidoqoftë, marrëveshje të tilla do të ishin të 
dëshirueshme.  

 

Një brengë më e madhe është mungesa e lartëpërmendur e personelit me orar të plotë 
për programin e propozuar. Kjo mungesë e ka bërë të pamundur vlerësimin e arritjeve të 
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personelit, specializimet, raportet e mbikëqyrjes së mësimdhënësve, dosjet e 
publikimeve, (etj), për të përcaktuar përshtatshmërinë e personelit me programin e 
dorëzuar.  

 

Sa i përket hulumtimeve të studentëve, biblioteka ka një koleksion të vogël por modest 
të librave për të mbështetur studimin linguistik dhe letrar në anglisht. Libra primar dhe 
burimor duket të dominojnë ndaj teksteve teorike dhe kritikave. Sipas bibliotekistit, 
studentët nuk mund të huazojnë libra për të studiuar në shtëpi (ndoshta për të ruajtur 
titujt e librave) sidoqoftë politika është kundër hulumtimeve të studentëve jashtë orëve 
Univeresitare. Kurrikula e propozuar nuk parasheh një punim diplome të tillë, por është 
një “mobilitet” specifik që do t’u mundësonte studentëve që të studionin jashtë 
universitetit. Sipas dr.Kiserit, për momentin universiteti nuk ka qasje në shumë baza të të 
dhënave të ndryshme që janë në dispozicion online. Pasi që këto shpesh kërkojnë 
abonim të shtrenjtë, kjo ndoshta është e kuptueshme, edhe se i pengon mundësitë e 
studentëve dhe personelit për hulumtime.  

 

Financat dhe struktura/Hapësira dhe pajisjet  

 

Siç e përmendi Rektori gjatë prezantimit të tij fillestar, financimi dhe planifikimi buxhetor 
afatgjatë është problematik për Universitetin. Ai shpreson se së shpejti baza e KFOR do 
të ndahet për Universietin pasi që të evakuohen trupat gjermane të KFOR-it, por ky nuk 
është propozim që do të mund të zbatohej menjëherë. Është e paqartë çfarë vendimi 
zyrtar ekziston që do të garantonte transferin e bazës së KFOR-it tek autoritetet e 
Universitetit.  

 

Për momentin Universiteti ka një ndërtesë që taksohet rëndë nga studentët që tashmë 
janë të regjistruar.  Është e paqartë se ku do të mund të akomodoheshin numri i madh i 
studentëve të rinj në programet e reja. Inspektori pyeti disa anëtarë lokal të personelit se 
a ka Universiteti një autonomi të plotë në përzgjedhjen e studentëve dhe në kufizimin e 
numrit të tyre: përgjigja në këtë pyetje ishte jo. Për këtë arsye inspektori është i 
brengosur se programi i ri “Mësimi i Gjuhës Angleze” do të mbetej në numrin e 
dëshiruar prej 40 studentësh dhe se nëse regjistrohej një numri i madh i studentëve 
vetëm do të rriste problemin e madh të dhomave të mësimit, ulëseve, dhe qasjes në 
bibliotekë. Siç është përmendur më lartë, nëse programi bazohet në anëtarë me gjysmë 
orar, numri i madh i studentëve do të zvogëlonte mundësinë e këtyre profesorëve me 
gjysmë orari të bëjnë vlerësim të kujdesshëm të materialeve të dorëzura nga studentët 
(provimet me shkrim, esetë, revistat) dhe testet.   

 

Në universitet ekzistojnë disa laboratore të kompjuterëve që janë mbresëlënëse duke 
pasur parasysh se sa i ri është unversiteti dhe buxheti i tij. Nuk është e sigurtë, sidoqoftë, 
se numri aktual i studentëve – e që ky numër mund të rritet për shkak të programeve të 
reja të akredituara – do të lejonte një qasje të rregullt dhe të shpeshtë në kompjuter për 
secilin student.  

 

Menaxhimi i cilësisë  
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Siç theksoi Z. Shields, universiteti i Prizrenit është i përkushtuar për një proces 
kontrollimi serioz dhe objektiv. Kjo është plotësisht adekuate dhe absolutisht me trendet 
aktuale në menaxhmentin universitar Evropian dhe ndërkombtar. Supozohet se kontrolli i 
tillë i cilësisë do të përfshijë procese të mbikëqyrjes së mësimdhënies, konsultime të 
shpeshta me palët e interesuara nga jashtë, rishikim vjetor të kurrikulës, dhe hulumtime 
nga ana e studentëve.  

 

Politika të tilla nuk ekzistojnë për momentin në programin Mësimi i Gjuhës Angleze pasi 
që programi ende nuk ekziston dhe nuk është kontraktuar personel për këtë program.  

 

 

Rekomandimet  

EE mendon se tash për tash NUK duhet akredituar programi i propozuar në Mësim në 
Gjuhës Angleze. Ne besojmë se çështje të cilat duhet adresuar para se të mundësohet një 
akreditim i tillë janë: 1. aksionarë lokal të mësimit (si shkollat gramatikore dhe të larta) 
duhet të konsultohen lidhur me zbatueshmërinë e këtij programi sipas nevojave të tyre; 
2) kurrikula duhet të rishikohet për të theksuar lëndët mësimore (metodologjike) dhe për 
të zvogëluar numrin e tepërt të lëndëve obligative literaturës/kulturës; 3) disa anëtarë të 
personelit duhet të angazhohen për të themeluar bazën e këtj programi – do të ishte e 
dëshirueshme që së paku njëri prej tyre të kishte anglishten gjuhë amtare; 4) kërkesat 
për dy provime të “shqipes” duhet të modifikohen për të siguruar qasje për studentët 
turq dhe boshnjakë; 5) kurrikula potenciale duhet të përgatitet dhe t’i prezantohet ekipit 
inspektues të ardhshëm nga ana e punëtorëve të kontraktuar me orar të plotë të cilët do 
të jenë përgjegjës për programin në anglisht.  

 

Inxhiniering industrial 

 

Gjetjet e përgjithshme  

 

Do të donim që paraprakisht të themi se kritikat, vërejtjet, propozimet dhe këshillat e 
ardhshme kanë për qëllim që të kontribuojnë në përmirësimin e mëtutjeshëm të 
institucionit për të arritur misionin e tij që të ofrojë studime të cilësisë së lartë të cilat do 
t’i shërbenin zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të Kosovës.  

 

Përveç kësaj, ekipi i ekspertëve dëshiron t’i shpreh mirënjohje Agjencisë së Akreditimit 
të Kosovës dhe përfaqësuesve të saj, Prof. Dr. Ferdije Zhushi-Etemi dhe Mag. Basri Muja 
për mikëpritjen e tyre të mrekullueshme, përkrahjen dhe bashkëpunimin gjatë 
procedurave të akreditimit. Znj. Zhushi-Etemi dhe Z. Muja shoqëruan ekipin gjatë gjithë 
vizitës.  

 

Gjatë bisedës së parë menaxhmenti na tha se në filim të vitit akademik në shtator 2010 u 
regjistruan 1700 studentë, në 5 programe të ndryshme arsimore. Rektori shpjegoi se 
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përafërsisht 1200 studentë do të vazhdonin në vitin e ardhshëm akademik ndërsa vetëm 
500 studentë të ri priten të fillojnë. Në të vërtetë, edhe pse sqarimet nuk ishin shumë të 
qarta, duket se për fillimin e parë kushtet për pranim ishin mjaft të gjera sipas vullnetit 
politik të qeverisë për të mbushur universitetin.  

 

Kjo do të thotë se pa shtuar sektorë të ri të arsimimit, universiteti duhet të vazhdojë vetëm 
me përafërsisht numër të njëjtë të studentëve.  

 

Një pjesë e studentëve janë me korespondencë, por nuk dihet përqindja.  

 

Pas prezantimit të rektorit, ekspertë individual mbajtën diskutime të ndara me 
përfaqësuesit e programit studimor të secilit departament.  

 

Pas drekës, EE pati mundësinë që të vizitojë bibliotekën dhe tri klasët e IT (Teknologjisë 
Informative).  

 

Përkrahja për aplikim 

Dokumentacioni  është dorëzuar në një përkthim adekuat në anglisht me përshkrimin e 
planeve të studimit dhe dy shtojca (diplomat dhe CV-të e personelit).  

 

Prezantimi life  

Pas dorëzimit të dokumentacionit të shkruar, Z. Derek Shields bëri një prezantim power 
point gjatë takimit.  

 

Rekrutimi i personelit  

Personeli akademik për programin Inxhinieri Industriale që ishte prezent përbëhej nga 
këta anëtarë:  

 

Znj. Eleanor Pritchard, orar të plotë,  profesor inordinar 

Momentalisht e involvuar në mësim të anglishtes për të gjitha programet  

 

Z. Derek Shields, orar të plotë, profesor ordinar  

Momentalisht i involvuar në edukimin matematika e aplikuar në të gjitha programet  

 

CV-të e tyre nuk u prezantuan në shtojcën 2 (CV-të e personelit) dhe nuk u prezantuan as 
gjatë vizitës. Përveç kësaj, emrat e tyre nuk gjindeshin në përshkrimin e moduleve 
“Gjuhë angleze” dhe “Matematika për Inxhinieri”. Kontratat e tyre nuk ishin siguruar.  

 

Fatkeqësisht Z. Mchael Hassler, supozojmë përgjegjës për atë fushë të studimeve, nuk 
ishte prezent. Ai punon në Berlin dhe pritet që të jep 50% për universitetin e Prizrenit, në 
bazë të asaj që ishte shkruar në kapitullin 2 kërkesat për “personel”. Nuk morëm asnjë 
dokument që do të dëshmonte kontratën e tij të ardhshme.  
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Rektori, Z. Ronald Monch, na siguroi 3 parakontrata  për Znj. Miriam Schnitter, Z. wolf-
Christian Hilderband dhe Z. Rudriger Bredtman. Por të gjitha këto parakontrata nuk ishin 
të nënshkruara nga punëtorët e ardhshëm. Shënimi “pajtohet” se është i shkruar me të 
njëjtin nënshkrim për të trija parakontratat. Kjo nuk mund të konsiderohet si kontratë 
serioze.  

 

Duhet të pranojmë se edhe nëse marrim parasysh vetëm ligjëratat për vitin e parë, për 
momentin nuk është i garantuar ekipi i domosdoshëm i profesorëve. 

 

Bashkëpunimi ndërkombëtar  

Kurrikula për programin bachelor është sikur ajo që në Gjermani e gjejmë me emrin 
“wirtshaft ingenieur.”  

 

Duhet të theksojmë se të gjithë profesorët e supozuar janë të huaj dhe gati gjithë ata vijnë 
në Universitetin e Prizrenit për të ligjëruar herë pas here. Preferohet që studentëve t’iu 
lejohet afërsia e privilegjuar në përdorimin e gjuhës amëtare dhe mundësitë për t’u 
takuar jashtë orëve të universitetit për të përcjellur punën personale të studentëve 
(monitorim). Rektori shpjegoi se është e pamundur që të gjesh persona që jetojnë në 
shtet dhe të cilët do të mund të përcillnin aftësitë te gjenerata e re. Nuk kishte ftesë për 
aplikim në shtet.  

 

Programi planifikon stazh për një semestër në një kompani jashtë gjatë semestrit 4. 
Rektori mendonte se nuk ka treg të kompanive teknike në Kosovë që do të siguronte 
mbikëqyrje korrekte të trajnimit të studentëve.  

 

A nuk do të ishte thelbësore që të konsideroheshin së pari nevojat regjionale afat-
shkurtëra me qëllim të pranimit dhe bashkëpunimit në nivel ndërkombëtar?  

 

Dëshira e përmendur në paragrafin “shpjegime ndërkombëtare atraktive dhe 
hulumtuesit” për shëmbimin me universitetet jashtë vendit duket të jetë e parakohshme.   

 

Puna hulumtuese dhe infrastruktura për orë praktike 

Programi përmend vullnetin për të zhvilluar dhe zbatuar “një qasje të lartë të orientuar 
kah aplikimi për t’i mundësuar punëdhënësit dhe punëtorit të përfitojnë më së miri dhe 
të bëhen bazë e aktivititeve hulumtuese të rëndësisë specifike regjionale”.  

 

Ne duhet të theksojmë se për momentin nuk ka infrastrukturë për aktivitete praktike në 
fushën e energjisë ose mekanikës ose fizikës themelore. Nuk ka as hollësi për pajisjet të 
cilat këshillohen që të jenë në dispozicion.  

 



Universiteti i Prizrenit  Raport i jashtëm vlerësimi  46 

Në bazë të hollësive të tilla, ne do to mund të imagjinonim bashkëpunimin me kompani 
regjionale ose institucione të tjera të trajnimit. Por bashkëpunimi në mes të institucioneve 
duket i vështirë. Klima duket të jetë një nga garat.  

 

Nuk kishte një analizë adekuate për të raportuar nevojat e vërteta regjionale.  

 

Nga këndvështrimi i IT (Teknologjisë Informative), vizituam 3 dhoma të kompjuterëve, 
me nga 20 kompjuterë personal secila. Ato janë klasë në të cilat mbahen orët. Studentët 
kanë qasje në këto klasa për punën e tyre personale dhe kërkime kur ato nuk janë të 
zëna për ligjërata. Menaxheri i IT na tregoi se sa vështirë është të udhëheq instalimin në 
këto klasa. Klasa e tretë ishte hapur vetëm dy javë para vizitës sonë.  

 

Nuk pamë printer në këto dhoma të informatikës. Personi përgjegjës tha se është e 
domosdoshme që kompjuterët të ndërrohet për çdo vit. Përndryshe, nuk është e 
planifikuar për momentin që të rritet infrastruktura e IT.  

 

Duhet thënë se ekipi i ekspertëve është i vetëdijshëm për situatën e vështirë dhe 
sfiduese në Universitetin e Prizrenit në situatën bashkëkohore historike në Kosovë, dhe 
ekipi çmon lart përpjektjet e pamohueshme të menaxhmentit dhe personelit akademik të 
zhvillojë më tutje cilësinë e burimeve të tij. 

 

Programi mund të planifikojë së paku 30% të aktiviteteve në laborator (10% të kohës në 
laborator duhet të rezervohet për mirëmbajtje). Laboratori i njëjtë, i pajisur mirë, do t’u 
mundësonte studentëve të të trija viteve që të realizonin përvoja praktike dhe të 
kuptonin në të vërtetë principet teorike të mësuara.  

 

Nuk u prezantua asnjë plan financiar që do të tregonte se si do të investohej një shumë e 
caktuar e të hyrave në krijimin e laboratoreve teknike. Nuk ka asnjë indikator se 
Institucioni është i orientuar në mbështetje dhe zhvillim të personelit të angazhuar në 
hulumtimet e aplikuara.  

 

Biblioteka  

Sa i përket bibliotekës, duhet të themi saktësisht se nuk ka kompjuterë personal. Kështu 
që, hulumtimet me internet kështu duhet të realizohen në dhomat e kompjuterëve të 
përmendura më lart. Lista e librave të teknologjisë është tejet e kufizuar, pothuajse nuk 
ka asgjë për energjinë dhe mekanikën, vetëm disa libra të matematikës. Profesori i 
matematikave të aplikuara shpjegoi se ai kishte shpërndarë materialin e vet dhe se këto 
libra të algjebrës nuk përdoreshin. Ai dëshironte që librat e tij, siç është seria e Schaum, 
t’u ofroheshin studentëve si një paletë e ushtrimeve për trajnim (korrigjimet janë në fund 
të librit).  

 

Nuk ka asnjë link për qasje në disa baza të të dhënave të rëndësishme (p.sh. IEEE).  
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Vërejtjet e fundit dhe rekomandimet  

NUK janë kushtet adekuate për të hapur programin Bachelor i Shkencave të Inxhinierisë 
Industriale në vitin 2011.  

 

Isntitucioni duhet të balancojë rritjen e sasisë (zgjerimin) me rritjen e cilësisë (pasurimin). 
Në këtë kuptim universiteti i Prizrenit duhet të planifikojë një konsolidim cilësor para se 
të hapë programe të reja.  

 

 

Dizajn grafik  

 

Përkrahje për aplikim 

Dokumentacioni është dorëzuar në një përkthim anglisht adekuat me përshkrim të 
planeve të studimit dhe dy Shtojca (diplomat dhe CV-të e personelit) 

 

Prezantimi life  

Përveç dorëzimit të dokumenteve të shkruara, Z. Derek Shields bëri edhe një prezantim 
power point gjatë takimit.  

 

Rekrutimi i personelit  

Personeli akademik për programin dizajn grafik që ishte prezent përbëhej nga këta 
anëtarë:  

 

Znj. Penesta DIKA, orar të plotë, profesoreshë e teorive  

Z. Milo Gosia, orar të plotë, profesor ordinar  

 

Programi i studimeve në komunikim  

Ky program është shumë ambicioz. Në fund të studimeve të tyre, studentët pritet të jenë 
të aftë të kuptojnë teorinë dhe praktikën e komunikimin vizuel. Qëllimi i këtij programi 
katër-vjeçar është që studenti të pajiset me njohuritë e nevojshme për të zhvilluar një 
numër produktesh të ndryshme të dizajnit grafik, si libra, posterë, shenja, identitet vizuel 
dhe në të njëjtën kohë të kenë aftësi në fotografi, TV media, dhe internet.  

 

Ky programi poashtu ka për qëllim që t’u ofrojë studentëve orë për të mësuar software, 
InDesign Illustrator dhe Photoshop. Ai po ashtu ka për qëllim që t’iu paraqes atyre  
software video editim dhe Internet software.  

 

Studentët poashtu do të kishin ligjërata nga Historia e Artit. Këto ligjërata do të mbulojnë 
periudhën parahistorike të artit Bashkëkohor.  
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Do të ketë poashtu stazhe për t’iu ndihmuar atyre të marrin përvoja nga jeta e vërtetë. 
Këto stazhe do të mbahen në kompani të përzgjedhura nga shkolla, si në galeri arti, 
televizione, ose ndonjë shtëpi botuese.  

 

Numri i studentëve në klasa nuk duhet të jetë më i lartë se 20. Ligjëratat duhet të jenë në 
formë të seminareve dhe detyrave praktike, por duhet të përfshijnë edhe pjesën teorike.  

 

Kur pyetëm se prej nga erdhi ky program mësimor, ata u përgjigjen se kishte ardhur nga 
Universiteti Finlandez i Artit.  

 

Gjatë prezantimit ne u informuam se programi ishte i një natyre shumë bashkëkohore 
dhe do të përmbushte nevojat aktuale të komunikimit vizuel.  

 

Ky program është tejet ambicioz dhe i pamundshëm për t’u zbatuar në një kohë aq të 
shkurtër.  

 

Studentët kurrë nuk do të kenë kohë për të mësuar gjërat themelore të secilit modul. 
Është vështirë të imagjinohet se një student mund të fitojë aftësi në fusha të gjera si dizajn 
vizuel ose dizajn grafik në një kohë aq të shkurtër. Kjo do të nënkuptonte se ata duhet të 
kenë një njohuri dhe/ose arsimim paraprak për të filluar këtë program. Duket se nuk 
është paraqitur ende asnjë sistem zgjedhjeje; duhet të ketë së paku një prezantim të 
punës nga studentët që do të aprovohej nga juria për t’u regjistruar në këtë program.  

 

Secila temë ka një pasqyrë të shkurtër dhe kurrë nuk është zhvilluar vërtetë. Pothuajse të 
gjitha subjektet kërkojnë një doracak në mënyrë që të kuptohen. Programi zvogëlon të 
gjitha problemet e komunikimit vizuel; mund të ndodhë që studenti i cili e zgjedh këtë 
program pa pasur një aftësi bazike në art grafik nuk do të udhëzohet në mënyrë korrekte. 
Nëse doracaku është e vetmja mbështetje që ekziston, kjo nuk është e mjaftueshme: nuk 
është prezantuar asnjë medium tjetër.  

 

Programi është shumë ambicioz. Për të pasur sukses ai duhet të udhëhiqet nga një ekip 
kompetent, por asnjë emër i profesorëve nuk na është prezantuar ende. Ne kërkuam, por 
nuk kemi marrë asgjë deri në kohën kur e kemi shkruar raportin. Duket me rëndësi se 
një zgjedhje e kujdesshme është bërë për një program të suksesshëm. Nëse duam ta 
sjellim programin më afër teknologjisë, ne duhet të sigurojmë se vetë profesorët janë 
plotësisht të aftë për të ligjëruar këtë program.  

 

Pjesë e rëndësishme e këtij programi është e motivuar nga postet ose stazhet. Nuk na u 
prezantua asnjë kontratë me biznese. Prandaj, ne nuk kemi mundësi të vërtetojmë nëse 
studenti do të ketë mundësinë e stazhit e aq më pak nëse lënda do t’i përshtatet nevojave 
të studentit. Gjatë trajnimit është me rëndësi që studenti të marr pjesë në jetën e 
kompanisë; garantime serioze duhet të përmenden në kontrata.  
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Programi do të ofrojë një bazë serioze atëherë kur të përdoren publikime të ndryshme 
software si InDesign, Illustrator, dhe Photoshop, si dhe programe në lidhje me 
animacionin audio-vizuel. Ata poashtu dëshirojnë që studentët të mësojnë të përdorin 
vetëm një pajisje teknologjike si aparatët fotografikë digjital, kamera, etj. Për momentin 
universteti nuk ka software-in e përmendur e as pajisjet. Nuk na është prezantuar asnjë 
plan se si do të sigurohen software dhe pajisjet. Pasi që ne nuk kemi parë kontrata me 
kompani për stazh, nuk ka asnjë indikacion deri më tash se studentët do të kenë qasje në 
këtë material për të studiuar.  

 

Studimi i komunikimit vizuel është poashtu për të përmirësuar vetveten, për të mësuar  
hulumtim të informatave përmes dizajnerëve tjerë dhe për të krahasuar. Pjesa më e 
madhe e kësaj pune kryhet në bibliotekë ose online. Sipas asaj që na tha bibliotekisti, 
biblioteka e universitetit nuk ka as libra për dizajn grafik dhe asnjë kompjuter në 
bibliotekë.  

 

Gjatë studimit të dizajnit grafik, posaçërisht nëse duam të jemi afër teknologjisë së re, 
shumë rëndësi duhet t’i kushtohet kompjuterit dhe pajisjeve të ndryshme, si skaner ose 
printer. Shkolla ka tri dhoma të kompjuterit me gjithsej 60 kompjuterë për 1200 studentë. 
Nuk ka as printer e as skaner. Nuk pamë madje as një makinë për fotokopje.  

 

Duke pasur parasysh këto mangësi, duket i pamundshëm studimi korrekt i komunikimit 
vizuel, ose së paku mbajtja e një programi aq ambicioz.  

 

Një program më i përshtatshëm do të mund të adaptohej për t’iu përshtatur mjeteve të 
universitetit; me një investim minimal do të mund të krijohej departamenti i komunikimit 
vizuel. Studenti do të ishte në gjendje të zhvillojë aftësitë e domosdoshme për t’iu 
përshtatur jo vetëm kërkesave të Kosovës por edhe të shteteve të Evropës.  

Rekomandim: Në formulimin aktual, programi Dizajn Grafik NUK duhet të akreditohet për 
të filluar mësimdhënien në tetor 2011. Programi është premtues dhe nëse merren hapa 
në përputhje me vërejtjet dhe sugjerimet që janë bërë në këtë raport, ky program do të 
ri-aplikohet për akreditim në një datë më vonë.   
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