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Vizita e AKA-së: Universiteti i Prizrenit 31 Mars – 1 Prill  

Akreditimi i i gjashtë programeve të reja të studimit:  

 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

 Gjuhë dhe Letërsi Angleze (BA) 

 Matematikë(BSc) 

 Integrime Evropiane dhe Administratë Publike (LL.M.Eur) 

 Master në Administrim Biznesi (MBA) 

 Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologjitë e Komunikimit (MSc) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 (Raporti final i konfirmuar: 22/05/2014) 

 

1. Paneli i Ekspertëve: 

 Prof. Stephen Adam/ ish Universiteti i Westminister – kryesues i panelit (MB) 

 Prof. Dr. Shezai Rrokaj / Universiteti i Tiranës (AL) 

 Prof. Dr. Erich Hoedl / Akademia Evropiane e Shkencës dhe Arteve  (AT) 

 Prof. Dr. Hans Tuemmers / ish, Universiteti i Shtutgartit (DE) 

 Prof. Dr. Felix Breitnecker / Universiteti Teknik i Vjenës (AT) 

 Prof. Dr. Hans Dieter Petzold / Universiteti Erlangen-Nuernberg (DE) 

 

 

 

2. Koordinatorët e AKA-së: 

 Ms Furtuna Mehmeti (Eksperte për Vlerësim dhe Akreditim/AKA) 

 Fisnik Gashi (Zyrtar për Vlerësim dhe Monitorim/ AKA) 

 Prof. Dr. Ferdije Zushi-Etemi (Këshilli Shtetëror i Cilësisë/ AKA – nuk ishte pjesëmarrëse  

 Mr Basri Muja (Drejtor i Agjencisë së Kosovës për Akreditim/ AKA)- nuk ishte pjesëmarrës  

 

 

 

3. Akreditimi i programeve   

Paneli i ekspertëve është mbledhur për të bërë vlerësimin për akreditimin e gjashtë programeve ët reja, tre të 

nivelit bachelor dhe tre të nivelit master: (i) Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA); (ii) Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

(BA); (iii) Matematikë (BSc); (iv) Integrime Evropiane dhe Administratë Publike (LL.M.Eur); (v) Master në 

Administrim Biznesi (MBA); (vi) Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologjitë e Komunikimit (MA).  

 

Ky raport bazohet në Raportin e Vet Vlerësimit (RVV) të Universitetit të Prizrenit të vitit 2013/2014 dhe në 

vizitën e akreditimit e cila u mbajt më 31 Mars – 1 Prill 2014. Ky raport është ndryshuar me pranimin e 

dokumenteve shtesë të cilat u kërkuan nga ekspertët. Diskutimet gjatë vizitës në Universitetin e Prizrenit 

përfshinin: takimin me menaxhmentin e lartë të Universitetit; takimin me personat përgjegjës të programeve 

të studimit nën vlerësim; vizitën në bibliotekën dhe hapësirat e tjera të universitetit.  

 

Ky është raporti final i konfirmuar dhe është raport i cili ka marrë parasysh përgjigjet e Prizrenit (dokumente 

të ndryshme) të cilat janë dërguar nga institucioni si përgjigje ndaj draft raportit të ekspertëve. Shtojca 1, e 

datës 22 Maj 2014 në fund të kij raporti përmban komentet e ekspertëve ndaj komenteve të Prizrenit në draft 

raport. Përfundimet në raportin kryesor duhet të lexohen së bashku me komentet e bëra në Shtojcën 1.  

 

 

 

 

4. Dokumentet dhe materialet e pranuara nga ekspertët para vizitës në terren:  

 

 Raporti i Vet Vlerësimit (RVV) i Universitetit të Prizrenit, të vitit 2013; 2014.  
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 Raporti i vlerësimit të jashtëm për akreditimin e programit Msc në Trashëgimi Kulturore dhe 

Turizëm të datës 13 – 14 Maj 2013.  

 Dy raportet e vlerësimit institucional të vizitës së kaluar të panelit të ekspertëve, datë 1 Qershor 

2012 dhe 2 Korrik 2011.  

 Udhëzuesit për Ekspertë të AKA-së (programet akademike), Kodi i Praktikës së Mirë për Vizitat në 

Terren, dhe Standardet e AKA-së.  

 Agjenda e programit për datën 31 Mars – 1 Prill 2014.  

 CV-të e stafit akademik (versioni elektronik i pesë CV-ve). 

 

 

5. Dokumentet dhe materialet e pranuara gjatë vizitës: 

Asnjë.  

 

 

 

6. Dokumentet Shtesë të kërkuara pas vizitës në institucion:  

 (Ekipi i ekspertëve ka bërë të qartë se “këto dokumente duhet të jenë dokumente ekzistuese dhe nuk duhet të 

krijohen apo të ndryshohen pas diskutimit me ekspertët gjatë vizitës në institucion”. Këto dokumente u 

pranuan në formë elektronike përmes AKA-së më 11 Prill 2014).   

 

Dokumentet e Përgjithshme  

 Plani zhvillimor institucional i Universitetit të Prizrenit dhe dokumentet strategjike të tij  

 Plani për zhvillimin e bibliotekës i cili përmban elemente të programeve të reja të propozuara nga 

institucioni * 

 Planet për zhvillimin e hulumtimit të stafit (posaçërisht në lidhje me programet e reja të propozuara 

nga institucioni) dhe çdo burim material i caktuar për këtë plan * 

 Rregulloret e Universitetit për Studime Pas Universitare  

 Organogrami i cili tregon strukturën aktuale të universitetit duke përfshirë gjithë fakultetet dhe 

departamentet aktuale të universitetit. Kjo duhet të përfshinë marrëdhënien (aktuale dhe të 

ardhshme) në mes të Fakultetit Filologjik dhe Fakultetit të Edukimit  

 Të dhëna dhe shpjegime për buxhetin posaçërisht për shpenzimet kapitale dhe të hyrat e pritshme 

nga programet e reja * 

 Të dhëna të detajuara për gjithë numrat e studentëve në programet e tjera të Universitetit  

 

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

 Detaje për ndonjë strategji apo plan akademik për studimet Master, PhD apo hulumtime në këtë 

fushë  

 Marrëdhëniet në mes të profesorëve të caktuar për fakultetin Filologjik dhe atë të Edukimit – cilët 

profesorë veçse punojnë brenda fakulteteve për programet e propozuara  

 Detaje në lidhje me statusin e profesorëve në këtë program të propozuar të studimit – kush janë 

profesorët e angazhuar me normë të plotë, kush janë me gjysmë norme dhe cilët nga stafi akademik 

janë profesorë të pensionuar?  

 

Gjuhë dhe Letërsi Angleze (BA) 

 Lista e stafit akademik aktual për programin e studimit dhe CV-të e kompletuara të tyre  

 Detaje për statusin e gjithë stafit akademik për programin e propozuar – stafin me normë të plotë 

dhe atij me gjysmë norme/ profesorët e rregullt dhe profesorët e asocuar/ si dhe ngarkesat dhe 

angazhimi i tyre edhe në universitetet e tjera  

 Matriksa e kompletuar e plan programit (ref: RVV f 95-96) me emrat e profesorëve të asocuar dhe 

lëndët të cilat ata i ligjërojnë  

 Përshkrimet e lëndëve të cilat përfshijnë edhe format e vlerësimit për secilën lëndë apo njësi  

 

 

 

Matematikë (BSc) 
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 CV-të e gjithë stafit akademik të cilët ligjërojnë lëndët/ njësitë mësimore përfshirë edhe bartësit e 

lëndëve 

 Informacione të detajuara për pozitat/ statusin, ngarkesën dhe statusin e punësimit  

 Plani zhvillimore për programin BA/ BSc? dhe personin përgjegjës për të  

 Planet për punën laboratorike (struktura L-E-L) 

 Planet për përdorimin e kompjuterëve si dhe mjeteve softuerike  

 

Integrime Evropiane dhe Administratë Publike (LL.M.Eur) 

 CV-të e plota të stafit akademik të programit të propozuar * 

 Informacione për gjithë stafin e programit në lidhje me statusin e tyre (FT/PT, profesorë të rregullt/ 

profesorë asistent) dhe ngarkesa e tyre; plus informacione për ngarkesën e tyre në programe të tjera 

të Universitetit – posaçërisht në programin Juridik * 

 Matriksa e përditësuar e stafit akademik (RVV faqe 131, seksioni 3.3.8 i titulluar “Përmbajtja e plan 

programit”). Kjo duhet të përfshijë edhe përmirësimet e bëra në caktimin e ECTS-ve. (Vetëm kjo 

faqe është kërkuar dhe asnjë përmirësim tjetër në lëndët e programit) 

 Përshkrimet e plota të lëndëve përfshirë informacione për metodat e vlerësimit të elementeve të 

ndryshme * 

 Informacione për marrëveshjet me Universitetin e Bremenit dhe me ndonjë universitet tjetër 

(memorandume të bashkëpunimit etj.) të cilat lidhen me programin e propozuar të studimit* 

 Detaje për aplikacione të cilat janë ende në pritje në programin Erasums e të cilat kanë lidhje me 

programin e ri të propozuar  

 Rregulloren e Universitetit për studime pas-universitare  

 Çdo informacion në dispozicion për zhvillimin e stafit akademik, zhvillimin  e bibliotekës dhe 

burimet të cilat janë  mbledhur për zhvillimin dhe implementimin e programit të propozuar * 

 

Master në Administrim Biznesi (MBA) 

 Përshkrimet e plota të lëndëve të cilat përfshijnë edhe metodat e vlerësimit për elementet e 

ndryshme të lëndëve  

 Dokumentet të cilat lidhen me lidhjet e shkëmbimet me universitetet jashtë vendit (memorandumet e 

bashkëpunimit, etj.), praktikat dhe lidhjet e drejtpërdrejta me biznesin dhe industrinë të cilat lidhen 

me programin e ri të propozuar nga institucioni  

 

Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologjitë e Komunikimit (MSc) 

 CV-të + ngarkesën e stafit akademik dhe pozitat/ statuset e tyre në programin e ri – përfshirë 

kontributin e tyre edhe në programet e tjera ekzistuese të studimit të Universitetit  

 Plani zhvillimor për zhvillimin e sistemit të laboratorit të kompjuterëve  

 Lista e rregulloreve dhe marrëveshjeve për licencën e softuerëve  

* Dokumente të cilat nuk janë pranuar apo nuk ishin në dispozicion  

 

 

7. Vërejtje të përgjithshme nga takimi me menaxhmentin e lartë  

Ekipi i ekspertëve është takuar me: Zahadin Shemdesini (Ushtrues Detyre i Rektorit të Universitetit të 

Prizrenit); Fahredin Shabani (Ushtrues detyre i pro rektorit për mësimdhënie); Nuran Malta Muhaxheri (pro 

rektore); Perparim Abdullahu (koordinator/ përthyes); dhe Jamsin Jusufi (Koordinator i Zyrës për Sigurimin 

e Cilësisë). 

 

Ushtruesi i detyrës së rektorit (Zahadin Shemsedini) ka hapur këtë takim duke shpjeguar shkurtimisht 

historikun dhe zhvillimet e fundit të Universitetit të Prizrenit që nga hapja e tij në vitin 2010. Është thënë që 

institucioni ka aktualisht 7000 studentë dhe ka rritje të vazhdueshme të numrit të stafit akademik. Përpos 

kësaj, Universiteti është pajisur me pajisje të reja, me sistemin digjital të notave të studentëve, ka ndërtesa te 

reja dhe është bërë edhe mobilimi i tyre.  

 

Ekipi i ekspertëve kanë vlerësuar arsyeshmërinë e Prizrenit për të kërkuar akreditimin e gjashtë programeve 

të reja të studimit dhe se si kjo kërkesë përshtatet me planin zhvillimor të universitetit. Është thënë që këto 

programe janë të nevojshme për ti mundësuar studentëve që të vazhdojnë studimet e tyre të mëtejme si dhe të 
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krijojnë fakultete të reja brenda universitetit. Kjo do të ishte përfituese edhe për komunën e Prizrenit. 

Programet e reja janë konsistente me planin zhvillimor të universitetit.  

 

Niveli dhe natyra e hulumtimit në institucion është vlerësuar dhe është thënë se vetëm pak veprime janë 

ndërmarrë në këtë drejtim. Mirëpo kjo gjë do të ndryshojë me programet e reja në nivelin Master. Janë 

ngritur edhe probleme në lidhje me infrastrukturën e institucionit, përkatësisht hapësira prej 1200 metrave 

katrorë në raport me 7000 studentët e universitetit, gjë që rezulton në përafërsisht 1.7 metra katrorë për një 

student. Është vlerësuar gjithashtu numri i stafit aktual full time si dhe është thënë se 30 profesorë full time 

janë në detyrë nëpër gjithë universitetin. Përzgjedhja e fundit e stafit ka mundësuar formimin e dekanateve si 

dhe parlamentin e studentëve.  

 

Është vënë re në RVV (faqe 92) se “Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze ofron programe në Gjuhën 

dhe Letërsinë Angleze në nivelin BA si dhe programe të studimit të cilat çojnë në marrjen e gradave MA dhe 

PhD në gjuhën angleze”. Kjo është konfirmuar se është një gabim. Gjithashtu është konfirmuar se nuk ka 

asnjë laborator të gjuhës dhe nuk ka asnjë plan për ofrimin e një laboratori të tillë, pasi që është konsideruar 

se nuk do të përdoret mjaftueshëm.  

 

Diskutime janë bërë në lidhje me buxhetin e universitetit (RVV, seksioni 9, faqe 197-199) dhe në lidhje me 

mungesën aktuale të planeve për punë kërkimore (RVV, faqe 195).  

 

Takimi fillestar me menaxhmnetin e lartë ishte konstruktiv dhe informativ dhe ka shtyrë që ekspertët të 

kërkojnë një numër të dokumenteve shtesë të cilat janë renditur në këtë raport (shih më sipër). Pas pranimit të 

këtyre sqarimeve është bërë një numër i “Konkluzioneve dhe Rekomandimeve të Përgjithshme” për 

Universitetin e Prizrenit – shihni seksionin 11 (më poshtë) të këtij raporti.  

 

 

 

 Plani për zhvillimin e bibliotekës – fatkeqësisht, institucioni nuk ka ndonjë plan për zhvillimin e 

bibliotekës, mirëpo ka dorëzuar vetëm një listë me librat e blerë nga projekti i Tempusit për 

zhvillimin e qëndrueshëm të universitetit. Librat e blerë me këtë projekt sigurisht se janë të 

rëndësishme mirëpo ekspertët kërkojnë një plan i cili lidhet drejtpërdrejtë me zhvillimin e 

programit;  

 Sigurimi i cilësisë dhe strategjia e zgjerimit – është një dokument i mirë i cili tregon për qëllimet 

dhe aspiratat e universitetit mirëpo aktualisht nuk i referohet ndonjë afati kohor apo burimeve 

materiale.  Universiteti duhet të ketë një plan të vazhdueshëm të zhvillimit të stafit dhe burimeve të 

tjera i cili vë në pah fushat prioritare për zhvillimin akademik i cili lidhet qartësisht me alokimin 

aktual dhe të ardhshëm të mjeteve. Duket se rezultati për akreditimin e suksesshëm të programeve 

do të bëhet pjesërisht nëse ka zbritje të numrit të programeve për studentët – asnjë informacion i 

qartë nuk është dhënë në këtë aspekt; 

 Organogrami – tregon se ka plane të qarta për ristrukturim me qëllim që të reflektohet zhvillimi i 

universitetit dhe i programeve të tij;  

 Rregulloret për studime pas universitare – janë dorëzuar vetëm në gjuhën angleze. Përdorimi i 

Google translate ka bërë që këto rregullore të jenë të kuptueshme posaçërisht sa i përket punimit të 

temës së masterit. Megjithatë, duket se nuk ka asnjë informacion në lidhje me rregulloret për 

progresin e studentëve (nga viti në vit dhe kalueshmëria dhe rënia në provime) dhe të notave të cilat 

janë të kalueshme dhe standardet për nota. Këto rregullore duhet të shfaqen diku.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Takimi me personat përgjegjës për secilin program të studimit  

  

8.1 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) – analiza dhe rekomandime  
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Prof. Dr. Shezai Rrokaj (Universiteti i Tiranës, Shqipëri) u takua me: Prof.as.Dr. Shkëlqim Millkau dhe 

Dr. Rexhep Osmani nga Fakulteti Filologjik i Universitetit të Prizrenit. Një version i këtij seks ioni në 

gjuhën shqipe është dërguar tek Prizreni. Versioni i përkthyer nuk është përfshirë këtu.  

 

8.1.1 Programi akademik dhe menaxhimi i studentëve – analiza dhe rekomandime  
 Propozimi për këtë program është vlerësuar në bazë të udhëzuesve të publikuara të AKA-së të cilat kanë të 

bëjnë me “Programin akademik dhe menaxhimin e studentëve”. Procesi i akreditimit kërkon arsyeshmëri dhe 

argumentim të fortë në mënyrë që të ofrohet këshilla nga eksperti për vlerësimin e programit akademik dhe 

menaxhimin e studentëve, stafin akademik dhe përbërjen e kurrikulës së programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. 

Përpos vlerësimit të bërë, ka edhe disa probleme të tjera të identifikuara dhe të cilat lidhen me fushat e 

identifikuara në udhëzuesit e AKA-së:  

 

8.1.1.1 Perceptimi i shfaqur në kuptim të vlerësimit sa i përket përputhjes në mes të programit akademik dhe 

deklaratës së misionit të institucionit, nëse flasim përgjithësisht, duket se ka përputhje mes njërës dhe tjetrës 

dhe se ka përputhje mes Kornizës Evropiane të Arsimit dhe procesit të Mësimdhënies. Parimet e synuara me 

procesin e Bolonjës përputhen me programin akademik të Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe.  Hapat e parë 

të bërë në drejtim të krijimit të një dege tjetër brenda Fakultetit Filologjik, si p.sh. Departamenti i Gjuhës dhe 

Letërsisë Shqipe, janë vlerësuar si bindëse. Për më tepër, kërkesa e madhe për përdorues të kualifikuar të 

gjuhës shqipe në arsim, institucione qeveritare dhe jo – qeveritare duhet të vlerësohet si një mekanizëm 

prioritar dhe relevant për të përgatitur individë të arsimuar mirë dhe të kualifikuar mirë të cilët do të mund të 

kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë së Kosovës.  

 

 Si hap i parë në grumbullin e rekomandimeve është parë si thelbësore analizimi i thellë i marrëdhënies 

ekzistuese në mes të Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit Filologjik, aty ku aktualisht është përfshirë 

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe.  

 

 

8.1.1.2 Hartimi i  programit paraqet një cilësi konsistente dhe e cila është organizuar në mënyrë të rregullt, si dhe 

përshtatshmëria e qëllimeve akademike në përputhje me gradën akademike është konsideruar si e 

krahasueshme me kriteret ndërkombëtare.  

 

Edhe pse materialet e mbledhura për ne për programet akademike të Fakultetit Filologjik i kushtojnë rëndësi 

të posaçme qëllimit themeltar të Gradës Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, është parë si një parakusht i 

domosdoshëm sqarimi i vizionit të Fakultetit për krijimin e tri gradave akademike, përkatësisht të nivelit 

Bachelor, Master dhe PhD. Vetëm nëse sqarohet një gjë e tillë atëherë cilësia dhe rangu i qëllimeve 

akademike do të ishte i përshtatshëm me gradën akademike. Si një hap fillestar për këtë grumbull të 

rekomandimeve, është parë si themelore analizimi i thellë i marrëdhënieve ekzistuese në mes të Fakultetit të 

Edukimit dhe Fakultetit Filologjik, atu ku aktualisht është përfshirë Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë 

Shqipe.  

 

8.1.1.3 Programi akademik thekson idenë që të forcohet perfromanca e studentëve jo vetëm gjatë viteve të shkollimit 

të tyre mirëpo kjo fushë e studimit do të ketë ndikim të fuqishëm edhe në performncën e ardhshme të 

studentëve, duke u bërë kështu një pjesë jetike e jetës publike dhe sociale. Nëse flasim përgjithësisht imazhi i 

përgjithshëm i këtij programi varet nga koncepti dominant didaktik i cili është komunikuar në mënyrë 

adekuate nga stafi akademik, posaçërisht është cekur në secilën lëndë të programit. Ka disa gabime të qarta 

në këtë program, të cilët kryesisht e bëjnë të paqartë strukturën e programit. Sugjerimet e detajuara janë 

renditur në fund të këtij raporti të vlerësimit si rekomandime shtesë për lëndët e programit.  

 

8.1.1.4 Si një komponentë gjithëpërfshirëse e objektivave dhe qëllimeve është dalluar lidhja në mes të teorisë dhe 

praktikës gjë që mundëson pajisjen e studentëve me të kuptuarit, me aftësitë praktike në përputhje me 

kërkesat e tregut të punës në Kosovë. Me fjalë të tjera, struktura e programit të gradës akademike i lejon këtij 

programi që ai të korrespondojë me standardet ndërkombëtare duke marrë parasysh parimet e procesit të 

Bolonjës. Caktimi i ECTS-ve gjatë ciklit të parë të studimeve – Bachelor është i përshtatshëm dhe i 

kuptueshëm. Kjo korrespodencë e gradave akademike me standardet ndërkombëtare gjithashtu bazohet në 

përvojën e universiteteve të tjera fqinje sikurse, Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Tiranës, Universiteti i 

Tetovës, Kroacisë, etj.  
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8.1.1.5 Sa i përket strukturës së programit, ky program ofron mundësi të mjaftueshme për studim të pavarur, dhe 

padyshim se studentët kanë mundësinë që të rrisin njohuritë e tyre. Numri i orëve të kontaktit të studentëve 

brenda hapësirave  të universitetit dhe jashtë universitetit duket se është në përputhje me caktimin e kredive 

për secilën lënde dhe i lejon studentëve që të kenë kohë të mjaftueshme për studim dhe reflektim të pavarur. 

Me fjalë të tjera, ndarja e orëve të kontaktit të studentëve gjatë mësimit dhe procesit të mësimdhënies është i 

ndarë afërsisht njëjtë.  

 

Sa i përket hapësirave, është parë si një rekomandim urgjent, që përpos burimeve në Gjuhën dhe Letërsinë 

Shqipe të cilat janë në dispozicion të bibliotekës, universiteti duhet të përballet me sfidat e sotme dhe të 

siguroj qasje online në biblioteka si dhe të ketë bashkëpunime në mes të bibliotekave, dhe krejt këto të 

shkojnë në favor të performancës dhe edukimit të studentëve.  

 

 8.1.1.6 Caktimi i kredive: është bërë një shpërndarje e përshtatshme dhe e arsyeshme për secilën lëndë në veçanti. 

Çfarë mund të thuhet në këtë drejtim është se numri i përgjithshëm i kredive 30 ECTS nuk përputhet me 

kolonën tjetër të plan programit i cili mbledh vetëm 21 ECTS. Mungesa e kredive në lëndët zgjedhore është 

arsyeja pse këta dy numra nuk janë përputhur. Kjo gjë duhet të përmirësohet.  

 

8.1.1.7 Ngarkesa e kërkuar si dhe metodat të cilat do të përdoren janë përshkruar në mënyrë të detajuar në secilën 

lëndë dhe kjo mund të vlerësohet se është lehtësisht e menaxheshme për studentët. Fazat e ndryshme të 

vlerësimit për secilën lëndë janë elementet më të mirë të cilët tregojnë menaxhimin e ngarkesës së 

studentëve.  

 

8.1.1.8 Sa i përket metodave të mësimdhënies dhe përmbajtjes së njësive mësimore, është jetike të theksohet se kjo 

çështje është mirë e organizuar, mirëpo për arritjen me sukses të qëllimeve dhe rezultateve të programit, këto 

metoda duhet të analizohen dhe të përmirësohen duke i kushtuar vëmendje arsyeshmërisë dhe argumentimit 

të fortë. Kjo është një gjë kryesore e cila duhet të merret parasysh nga stafi duke u fokusuar në punimet të 

cilat studentët i dorëzojnë gjatë lëndëve, e të cilat mund të vlerësohen si përgjigjet më të mira të cilat 

mundësojnë arritjen me sukses të qëllimeve dhe rezultateve të programit.  

 

8.1.1.9 Sa i përket kuptueshmërisë dhe transparencës së dyfishimeve në mes të pjesëve të ndryshme të kurrikulës, 

është vlerësuar se kjo gjë është e qartë dhe e dukshme.  

 

8.1.1.10 Kjo çështje duhet të vlerësohet si karakteristikë e rëndësishme e diskutimit. Kriteret për pranim të studentëve 

janë një çështje problematike. Bazuar në dokumentet punuese të cilat ishin në dispozicionin tonë, në kemi 

parë që studentët të cilët kishin të drejtë të regjistrohen në studimet Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

nuk kanë nevojë për test pranues për pranim në Universitet mirëpo atyre ju duhet të kenë përfunduar 

shkollimin e mesëm. Rekomandimi jonë konkret është që këta student duhet të i nënshtrohen një testi para se 

të fillojnë studimet e tyre universitare, në mënyrë që të maten njohuritë e tyre të shkollimit sekondarë. 

Gjithashtu ne sugjerojmë që në vitin e parë akademik 2014-2015 për programin në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

të pranohen vetëm 50 studentë. Kjo është një sfidë e cila mund të tejkalohet lehtësisht mirëpo gjithmonë 

duhet të kemi parasysh çështjen e hapësirave të universitetit.  

 

 

8.1.1.11 Para se të japim sugjerime të tjera më të detajuara në lidhje me përshtatshmërinë e raportit në mes të 

studentëve dhe stafit akademik, duhet të ceket një informatë shumë e rëndësishme për Autoritet e 

Universitetit në lidhje me Organogramin e Fakultetit. Duhet të jepen sqarime në lidhje me marrëdhënien 

ekzistuese në mes të Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit Filologjik. Bazuar në deklarimet e rektorit, 

institucioni ka 30 profesorë full time, ndërsa pjesa tjetër e stafit është angazhuar si staf i jashtëm apo staf part 

time. Ne sugjerojmë që të ketë rritje të stafi akademik full time, në mënyrë që të plotësohet standardi i 

raportit 1 profesor për 18 deri 20 studentë, posaçërisht për Fakultetin e Shkencave Sociale.  

 

 

 

8.1.2 Hulumtimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtarë – analiza dhe rekomandime  
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8.1.2.1 Është e qartë se Fakulteti Filologjik, dhe Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe kanë qenë më herët të 

angazhuar dhe plotësisht të angazhuar në hartimin e programeve dhe strukturat e lëndëve, megjithatë si 

çështje prioritare duhet të konsiderohet gjithashtu edhe hartimi i politikave për punë kërkimore dhe për 

bashkëpunimin ndërkombëtarë. Departamenti duhet të mendojë seriozisht që të ketë përfshije konkrete të 

stafit mësimdhënës në hulumtim duke hartuar strategji për punën kërkimore.  

 

8.1.2.2 Ashtu siç është përmendur më herët, përfshirja e stafit akademik dhe studentëve në aktivitete të hulumtimit 

dhe përgjigjet që hulumtimi i ofron përmbajtjeve të lëndëve duhet të vlerësohet si mjaft e kënaqshme, 

posaçërisht sa i përket përpjekjes së Fakultetit për të hulumtuar procesin e mësimdhënies së Gjuhës Shqipe në 

shkollën fillore dhe të mesme (klasa 1-9). Seminarët, trajnimet dhe konferencat shkencore të ndërmarra nga 

Fakulteti mund të cilësohen si faktorë kyç për një arsimim më të mirë dhe proces mësimdhënës.  

 

8.1.2.3 Megjithatë, rekomandimi jonë specifik ka të bëjë me faktin se Departamenti ka mundësi të publikimeve të 

Revistave Shkencore çka shërben edhe si parakusht për përfshirjen adekuate dhe performancën më të mirë të 

studentëve. Është e rëndësishme të theksohet se ka disa artikuj empirik, akte, konferenca etj. mirëpo 

Departamenti me të vërtetë ka nevojë që të pajiset me të ashtuquajturën Databazë e Revistave Shkencore, e 

cila do të mund të shërbente si një dëshmi jetike për aktivitete të hulumtimit, bashkëpunimit ndërkombëtarë 

dhe përfshirjes së studentëve në projekte të ndryshme Është e rëndësisë së madhe të thuhet se Revistat 

Shkencore me ISSN është veçse në proces e sipër, e cila quhet Acta Prizenaseas.  

 

 

8.1.3 Stafi – analiza dhe rekomandime  

8.1.3.1 Fillimisht ne çmojmë prezantimin e dy profesorëve të Fakultetit të cilët edhe janë personat kryesorë për 

procesin e mësimdhënies dhe politikave të hulumtimit të Departamentit. Është vendimtare rritja e numrit të 

këtyre departamenteve për të rritur mundësitë për arsimin e lartë. Në anën tjetër rritja e numrit të profesorëve 

part time nuk duket se promovon punën kërkimore dhe strategjitë e tyre brenda Departamentit. Stafi 

akademik aktual përbëhet nga 25 profesorë, 23 të cilët i takojnë Fakultetit të Edukimit dhe vetëm tre prej tyre 

janë pjesë e stafit akademik të Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe të Fakultetit Filologjik. Çështja 

e ndarjes së stafit në mes të Fakultetit të Edukimit dhe Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe duhet të 

sqarohet sa më shpejtë që të jetë e mundur.  

 

 

8.1.3.2 Gjatë diskutimeve me autoritetet kompetente kemi marr informacione se gjendja e kualifikimeve të stafit 

akademik është si në vijim: 10 profesorë doktorë; 2 profesorë asistent; 6 PhD; 2 Ligjërues dhe 2 Master. Kjo 

përbërje e stafit akademik e Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Shqope është konsideruar si e kënaqshme. 

Kualifikimet e tyre janë vlerësuar se janë të përshtatshme për pozitat të cilat ata mbajnë brenda institucionit, 

bazuar në kriteret e specifikuara. Megjithatë, është konfirmuar se 7 prej tyre janë në pension. Si rezultat i 

kësaj, ne rekomandojmë që duhet të ketë rritje të numrit të stafit të përhershëm akademik në mënyrë që të 

ketë rritje të cilësisë së procesin të mësimdhënies dhe edukimit.  

 

8.1.4 Financat dhe Infrastruktura/ Hapësirat dhe Pajisjet/ Ndërtesat – analiza dhe rekomandime  

8.1.4.1 Çështja e hapësirës, posaçërisht biblioteka duhet të shihen si komponenti esencial për procesin e edukimit 

dhe mësimdhënies. Numri i konsiderueshëm i materialeve në gjuhën shqipe nuk është i mjaftueshëm për të 

përmbushur kërkesat e studentëve dhe të stafit. Konsiderohet si kërkesë e domosdoshme që të ketë biblioteka 

online të cilat ofrojnë qasje në burimet online jo vetëm për stafin akademik mirëpo në veçanti për studentët. 

Është konfirmuar se koordinimi i shërbimeve onlinë në mes të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe 

Bibliotekës së Fakultetit është duke shkuar mirë. Kjo është një iniciativë e mire e cila do të ketë ndikim të 

fuqishëm në performancën e studentëve.  

 

8.1.4.2 Rektori ka deklaruar se institucioni për procesin mësimor ka 1200 metra katrorë për 7000 studentë, pra me 

fjalë të tjera 1.7m katrorë për një studentë. Me keqardhje duhet të themi se kjo gjendje është larg standardeve 

që të ketë 3m katrorë për një student. Përpos kësaj, është thënë se hapësirat në katin e dytë do të përdoren 

gjithashtu. Kjo zgjidhje mund të konsiderohet si adekuate vetëm për vitin e parë akademik të studimeve. Kjo 

është parë si zgjidhje më e përshtatshme për këtë vit, mirëpo në mënyrë që të plotësohen kërkesat në të 

ardhmen kjo çështje duhet të mendohet me shumë kujdes.  
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8.1.5 Menaxhimi i Cilësisë – analiza dhe rekomandime  

8.1.5.1 Rekomandohet që programet e studimit të vlerësohen vazhdimisht për shkak të natyrës dinamike të kësaj 

fushe, e cila quhet fusha e Gjuhësisë dhe Letërsisë. Vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet përputhshmërisë 

së këtij vlerësimi të programit brenda proceseve të brendshme të vlerësimit, në mënyrë që të shmangen çdo 

mospërputhje në menaxhimin e përgjithshëm të cilësisë.  

 

8.1.5.2 Rekomandime shtesë për secilën lëndë. Këto janë sugjerime më specifike dhe më të detajuara për hartimin e 

mëtutjeshëm të plan programit:   

 

 Tabela e parqitur në faqen 3 duhet të ndahet në përputhje me semestrat dhe vitet akademike. 

 Lëndët e pasqyruara në pikat 5.14 dhe 37 duhet të qartësohen cilat do të jenë të detyrueshme dhe cilat me 

zgjedhje. 

  Lënda, Histori e Fonetikës duhet të vendoset aty ku ndodhet lënda Histori e Morfologjisë. 

 Lënda e Dialektologjisë duhet të zhvendoset më sipër dhe të zhvillohet semestrin e dytë, të vitit të dytë. 

 Titulli i lëndës i paraqitur në gjuhën angleze duhet të ndryshojë nga ‘the Theory of Transition’në‘the 

Theory of Translation’. 

 Lëndës ‘Indo-Europian Linguistics’ nuk i është bashkangjitur emir i pedagogut që do e zhvillojë. 

 Titulli i lënde, ‘the Philosophy of Language and Latin Civilization’ duhet të mbetet ‘the Philosophy of 

Language’, në përputhje me traditën e ndjekur nga universitetet fqinje. 

 Programi parashikon Latinisht dhe Greqisht. Rekomandojmë të përfshihet dhe Gjuha Sllave, ose të 

paktën këto tre gjuhë të jenë pjesë e lëndës Gjuhësi Ino-europiane apo Gjuhësi Sllavo-Ballkanike. 

 Aty ku përmenden gjuhët: Greqisht, Latinisht, Frëngjisht dhe Gjermanisht rekomandojmë të shtohet dhe 

gjuha serbe. 

 Faqja 7, paragrafi 2 përcaktimi në gjuhën angleze (in public and private school) duhet të hiqet pasi ky 

informacion i përket studimeve Master (mësuesi). Megjithatë ajo çka vlen të theksohet si pjesë e 

objektivave të këtij pogrami, janë mundësitë reale dhe drejtimet që një student i cili, sapo ka përfundur 

studimet bachelor, duhet të ndjekë në studimet Master. 

 Faqja 8, fjala ’mësimxënësit’ duhet të korrigjohet në‘’mësimnxënësit’’. Gjithashtu duhet të shamnget 

përsëritja e fjlaëve kur ato fare mirë zëvendësojnë njëra-tjetrën, p.sh,‘study and research’. 

 Faqja 9, fjala‘regional’ duhet të korigjohet në gjuhën shqipe. 

 Faqja 10, dhe në vazhdim, aty ku pasqyrohen segmentet, L+U dhe ECTS, numri total i krediteve, 30, nuk 

përputhet me numrin 21, që shafqet në kolonën tjetër. Këto dy numra duhet të përputhen dhe unifikohen 

në të gjithë dokumentin. Ripërmendim se kjo mospërputhje kreditesh vjen si pasojë e mosparqitjes dhe 

përllogaritjes së krediteve të lëndëve me zgjedhje. 

 Faqja 12, pika 4, togëfjalëshi ’Latin Civilization’ duhet të hiqet dhe të mbetet and thjesht ‘the Philosophy 

of Language’. 

 Faqja 15, duhet të jetë vendosur gabimisht si pasojë e komandës kompjuterike copy/paste fjalët ‘the 

main focus and morphemes’, të cilat duhet të hiqen. 

  Faqja 17, titulli i lëndës ’Introduction of Albanian Literature Scientific’ duhet të ndryshojë në 

’Introduction of Albanian Literature’. 

 Faqja 45, pika 6, paragrafi 1, është paraqitur gabimisht material nga ndonjë kurrkul tjetër. 

 Faqja 47, titulli i lëndës ‘Theory of Transition’ duhet të ndryshojë në ‘Theory of Translation’. 

 Faqja 72, titulli i lëndës ‘Native Methodology’duhet të ndryshojë në’Methodology of Native Language’. 

 Faqja 74, mungon emri Lektorit. Duhet të përmendet. 

 

8.1.6 Përfundime të përgjithshme  

 

Në përfundim të këtij raport vlerësimi, është e rëndësishmë që të vlerëosjmë se disa prej çështjeve 

problematike të sipërpërmendura janë të riparueshme/korrigjueshme në kohë përpara se të fillojë viti 

akademik. Padyshim, zgjidhja e problemeve të tjera të mësipërme kërkon më shumë kohë. 

Rekomandojmë̈ akreditimin e programit të studimit Bachleor, në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe për 

një periudhë prej tre vitesh, vetëm duke patur në konsideratë ndryshimet që duhen bërë lidhur me 

përcaktimin e personelit të brendshëm akademik, (rekomandime të përcaktuar në çështjen 8.1.3), si dhe të 

garantohet kualifikim i mëtejshëm i pjesës së këtij personeli akademik që mban titullin Master. Gjithashtu, 

me priorotet duhet të vlerësohet dhe rekomandimi lidhur me furnizimin e Bibliotekës së këtij Institucioni me 
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literaturë bashkëkohore (komente dhe rekomandime të parqitura në çështjen 8.1.4), si dhe të mundësohet 

aksesi elektronik i këtye burimeve lidhur me literaturën e nevojshme. 

Sa I përket programit të aprovuar, komunikimi jonë I vazhdueshëm, në kuptim të hapave të mëtejmë duhet të 

konsiderohet si tepër e rëndësishme. Bashkëpunimi me ju ishte kënaqësi e madhe për mua.  

 

 

 

 

Rekomandimi final: 

Programi BA Gjuhë dhe Letërsi Shqipe rekomandohet për aprovim për një periudhë prej tre viteve me kusht 

që të ndërmerren hapa të menjëhershëm për të përcaktuar stafin akademik me marrëdhënie të përhershme të 

punës (komentet dhe rekomandimet në seksionin 8.1.3) dhe të garantohet kualifikimi i mëtejmë i stafit 

akademik i cili mban titullin Master. Gjithashtu, rekomandimi në lidhje me furnizimin e bibliotekës me 

literaturë të përshtatshme dhe bashkëkohore (komente dhe rekomandime në seksionin 8.1.4) duhet të merret 

parasysh me seriozisht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Gjuhë dhe Letërsi Angleze (BA) – analiza dhe rekomandime   

 Prof.Dr Dieter Petzold është takuar me përfaqësuesit e departamentit: Prof. Dr. Vedat Kiseri, Sermin 

Turtulla, Nazli Tyfekçi dhe Christina Nichol. Përpos kësaj, raporti është bazuar edhe në dokumentet shtesë të 

cilat janë dërguar pas vizitës në institucion (të cilat kanë përmirësuar dhe plotësuar dokumentet të cilat janë 

dërguara para vizitës): 

 “Zhvillimi i Programit të Studimit”, versioni i ndryshuar i Raportit të Vet Vlerësimit të Universitetit 

të Prizrenit 2-13/ 2014 (RVV).  

 Lista për Agjencinë e cila përmbante listën e stafit mësimdhënës në Departamentin e Gjuhës 

Angleze, e cila listë përshkruante statusin e tyre akademik;  

 CV-të, pjesërisht të dorëzuara në gjuhën shqipe, të profesorëve në vijim: Shkëlqim Millaku, Shpresa 

Hoxha, Christina Nichol, Sermin Turtulla, Vedat Kiseri, Shykrane Gërmizaj, Nazli Tyfekçi, Edita  

Besa, Pupa Alo, Lendita Kryeziu 

 Syllabuset e lëndëve të ndryshme, pjesërisht të dorëzuara në Gjuhën Shqipe, të lëndëve të ligjëruara 

nga këta profesorë. (Syllabuset jo gjithmonë korrespondojnë me përshkrimet e lëndëve të shkruara 

në “Zhvillimin e Programit të Studimit”.)  

 

8.2.1 Koncepti i programit B.A.  

 Vëzhgime  

Ashtu siç është cekur në seksionin “Hulumtimi i Tregut”, Programi BA Gjuhë dhe Letërsi Angleze i ofruar 

nga Universiteti i Prizrenit i është adoptuar nevojave të Kosovës për mësimdhënës të gjuhës Angleze në të 

gjitha nivelet e shkollimit. Shihet qartë se Programi BA i cili vë theks të madh në lëndët praktike të gjuhës e 

reflekton këtë qëllim.  

 

 Komente dhe rekomandime  

Koncentrimi në praktikën e mësimdhënies së gjuhës bën që programi BA të duket më tepër si një hibrid në 

mes të studimeve akademike dhe trajnimit profesional. Në këtë mënyrë programi mund të përmbush qëllimin 

e tij kryesor, mirëpo me zor mund të thuhet se mund të “ofrojë trajnim adekuat për ata studentë të cilët 
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planifikojnë që të vazhdojnë studimet e tyre të gjuhësisë në programe pasuniversitare dhe për ata të cilët 

planifikojnë që të futen në fushat profesionale (jo në fushën e mësimdhënies) që kërkon edhe njohuri të 

ndonjë gjuhe të huaj” (“Lista e Objektivave të Mësim-marrjes”). Do të ishte më mirë dhe më pak 

keqkuptuese nëse programi BA do të kishte një emër tjetër, p.sh. BA “Mësimdhënia e Gjuhës Angleze si në 

Gjuhë e Huaj”, apo “Bachelor i Edukimit (B.Ed. Gjuhë Angleze)”. Kjo do të lejonte që në fazat më të 

ardhshme të prezantohej një program M.Ed. i cili do të çonte në kualifikimin e mësimdhënësve në shkollat e 

mesme, dhe në anën tjetër një Program BA “Gjuhë dhe Letërsi Angleze” i cili do të ishte një program tre 

vjeçar konvencional i cili do të koncentrohej (ashti siç programet BA normalisht bëjnë) në gjuhësinë, 

letërsinë, dhe studimet kulturore do të mund të shërbente si bazë për një program MA në Gjuhë Angleze.  

 

8.2.2 Kurrikula   

 Vëzhgime – Kreditë ECTS  

Në përputhje me parimet e Procesit të Bolonjës, programi BA përbëhet nga një mori e lëndëve disa prej tyre 

janë obligative dhe disa prej tyre janë zgjedhore, dhe secila prej tyre ka një ngarkesë specifike e cila është e 

shprehur me anën e orëve të mësimit dhe në kredi të ECTS-ve.  

Lëndët nuk kanë lidhje me modulet; dhe ka disa mospërputhje në mes të marrëdhënies në mes të orëve të 

mësimit dhe pikëve ECTS. Për shembull, 5 orë të mësimit janë nganjëherë të shprehura me 8 ECTS, dhe 

nganjëherë më 7 ECTS; lëndët me 4 orë të mësimit mund të fitojnë 8, 5 apo 4 kredi ECTS, etj. Asnjë pikë 

ECTS nuk është ofruar për përfundimin e punimit të diplomës BA dhe asnjë informacion nuk është dhënë sa i 

përket kërkesave dhe vlerësimit të punimit të diplomës BA.  

 

 Vëzhgime – struktura e programit të studimit  

Lëndët e ofruara nga programi mund të ndahen në këto kategori:  

 

a) Aftësitë e gjuhës dhe gjuhësia (më së shumti të aplikuara): 14 lëndë, 82 ECTS1; 

 

b) Letërsi dhe studime kulturore: 13 lëndë, 70 ECTS2; 

 

c) Mësimdhënia e Gjuhës Angleze si një Gjuhë e Huaj (TEFL): 14 lëndë, 86 ECTS3; 

 

d) Gjuha Shqipe si një gjuhë e dytë e huaj: 4 lëndë, 20 ECTS4; 

 

e) Aftësitë bazike (studim dhe hulumtim): 2 lëndë, 11 ECTS5. 

 

Analizimi i kësaj shpërndarje të lëndëve tregon se gjuhët e dyta, aftësitë e gjuhës dhe studimet e letërsisë janë 

të koncentruara në dy vitet e para, përderisa TEFL është përdorur shumë gjatë vitit të tretë dhe bëhet 

dominuese në vitin e katërt.  

 

 Vëzhgime – Lëndët obligative dhe zgjedhore  

Programi parasheh regjistrimin e 5 lëndëve për secilin semestër; më përjashtim në semestrin e parë, i cili ka 

vetëm një lëndë obligative, ofron një sistem të lëndëve obligative (përgjithësisht, 3 për një semestër) dhe 

lëndët zgjedhore  

 

 Komente dhe rekomandime  

Edhe pse disa nga mospërputhjet ë vërejtura në kapitullin 3.1.1. mund të konsiderohen si çështje teknike, unë 

rekomandoj që këto çështje të ndryshohen në mënyrë që të formohet një koncept më konsistent. Posaçërisht, 

statusi i temës së BA-së (diplomës) duhet të bëhet i qartë.  
 

Duke pasur parasysh se ky program BA është parimisht i hartuar për të trajnuar mësimdhënësit e gjuhës 

                                                           
1 nos. 1, 2, 6, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 28, 29, 34, 35, 41. 
2 nos. 3, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 33, 38. 
3 nos. 25, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47. 
4 nos. 4, 5, 9, 10. 
5 nos. 7, 46. 
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angleze, shpërndarja e fushave të studimit e vërejtur më sipër duket se është e arsyeshme, edhe pse programi 

vë theks të madh në TEFL. (komentet në 8.2.1.) 

Përgjithësisht, lëndët e ofruara në fushën e aftësisë së gjuhëve dhe mësimdhënies së gjuhës angleze si një 

gjuhë e dytë duket se janë mirë të strukturuara dhe efikase; megjithatë unë kam disa rezerva sa i përket 

lëndëve në letërsi dhe studimeve kulturore (shihni më poshtë detajet).  

 

Në parim, ekzistenca e lëndëve obligative dhe zgjedhore është e mirëpritur pasi që i ofron studentëve lirinë 

për të i ndjekur interesat e tyre dhe qëllimet e tyre profesionale. Megjithatë politikat e përgjithshme sa i 

përket asaj se cila lëndë mund të konsiderohet si esenciale dhe cila si zgjedhore nuk është gjithmonë lehtë të 

shihet. Përderisa theks i është vënë aftësive të gjuhës dhe në katër semestrat e fundit, atësive të 

mësimdhënies, duket se nuk është shumë e qartë se çfarë konsiderohet si njohuri esenciale në fushën e 

letërsisë dhe studimeve kulturore.  

 

 

Për mendimin tim, duhet të bëhet një rishikim i syllabuseve në përputhje me parimet e mëposhtme:  

 

a) Të diplomuarit nga ky program BA duhet të zotërojnë jo vetëm nivel të lartë të gjuhës mirëpo edhe njohuri 

për historinë dhe kulturën e shteteve kryesore anglisht folëse, të paktën shteteve si Mbretëria e Bashkuar dhe 

SHBA.  

 

b) Të diplomuarit nga ky program BA duhet të zotërojnë njohuri dhe aftësi teknike të nevojshme që të 

ballafaqohen me fenomenin e kulturës së sotshme, në veçanti literaturën bashkëkohore mirëpo gjithashtu 

filmin dhe mediat e tjera.  

 

Për këtë arsye unë rekomandoj: 

 

 a) që një numër i lëndëve obligative, të shpërndara në semestrat e parë apo të pestë, të prezantohen 

në kurrikulë e të cilat ofrojnë njohuri për letërsinë e Mbretërisë së Bashkuar apo SHBA-ve, në 

mënyrë që studentët të kenë mundësi të zgjedhjes së teksteve klasike nga Renesanca deri në ditët e 

sotme, dhe në këtë mënyrë të reflektojnë ndër-marrëdhëniet në mes të letërsisë dhe historisë së 

kulturës dhe historisë politike. Edhe pse disa lëndë të tilla ekzistojnë në kurrikulë ato të gjitha janë 

lëndë zgjedhore (posaçërisht lëndët 16, 17, 21, 23); çfarë mungon plotësisht nga kurrikula janë lëndët 

të cilat ofrojnë njohuri për letërsinë britanike në kombinim me historinë dhe kulturën britanike; 

 

 b) që lënda “Teoritë e Letërsisë” të aktualizohen dhe të përfshijnë më tepër teori aktuale të letërsisë 

(p.sh. narratologjinë, teorinë e zhanreve, përgjigjet e lexuesve) dhe analizat e filmave, dhe kjo do të 

mund të kombinohej me lëndën nr 22 (Analizimi dhe interpretimi i teksteve të ndryshme të letërsisë) 

në mënyrë që të demonstrohen lidhja në mes të teorisë dhe praktikës;  

 

 c) që lëndët më të specializuara sikurse lënda nr. 8 (Poezia e Renesancës), nr. 26 (Drama e 

Renesancës) apo nr. 33 (Poezia Moderne Britanike) të ofrohej si lëndë zgjedhore dhe jo si lëndë 

obligative;  

 

 d) që të ofrohen disa lënda për tekstet moderne dhe bashkëkohore (përpos lëndëve të përmendura 

në c); këto lëndë do të përfshijnë zhanre të popullarizuara sikurse fantazi apo fanta shkencë, letërsi 

apo filma për fëmijë;  

 

 e) që të ndërmerren masa që të sigurohet se lëndët zgjedhore të cilat zgjidhen nga studentët të kenë një 

profil më sensibil dhe të dukshëm. Kjo do të arrihet duke hartuar rregulla të përshtatshme të cilat 

kufizojnë mundësinë e kombinimit të lëndëve zgjedhore, apo duke bërë këshillimin intensiv për 

studentët.  

 

8.2.3 Studentët 

Sipas informacioneve, aktualisht nuk ka asnjë studentë të vitit të parë. C. 80 80 studentë të viti të dytë, c. 60 

studentë të vitit të tretë dhe asnjë studentë të vitit të katërt të gjuhës angleze të cilët janë regjistruar në 

Universitetin e Prizrenit. Sa mundem unë të gjykoj, kërkesat për pranimin e studentëve të përshkruara në 
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RVV 3 duket se janë adekuate. Fatkeqësisht, ekspertët nuk kanë pasur mundësinë që të bisedojnë me 

studentët e programit gjatë vizitës në universitet.  

 

8.2.4 Stafi akademik 

 Vëzhgime 

Lista e stafit të Departamentit të Gjuhës Angleze përbëhet nga 11 persona, 4 prej të cilëve mbajnë titullin e 

profesorëve. Kjo duket se është e mjaftueshme për numrin e studentëve që janë aktualisht të regjistruar dhe 

për numrin e studentëve të cilët priten të regjistrohen në vitet e ardhshme; megjithatë, perspektiva nuk është 

shumë e kënaqshme nëse marrim parasysh:  

 Sipas komenteve të bashkangjitur me listë, “lista përfshin gjithashtu profesorët të cilët do të 

përfshihen në të ardhmen kur programi të akreditohet.  

 Vetëm 2 persona punojnë full time për Universitetin e Prizrenit; nga ta njëri është përgjegjës për 

vetëm 2 lëndë në Gjuhën Shqipe; tjetri person (Chrstina Nichol) ka kontratë e cila skadon në muajin 

Korrik 2014, sipas CV-së së saj.  

 Nga personat të cilët mbajnë titullin profesorë, njëri nga ta është përgjegjës për lëndët në gjuhën 

shqipe, njëri punon si profesor part time dhe part time në Prishtinë, dhe i treti Prof. Kiseri është në 

moshën e pensionimit.  

 Vetëm dy persona janë përgjegjës për gjitha lëndë të cilat lidhen me letërsinë Britanike dhe 

Amerikane, me historinë dhe kulturën, teorinë e letërsisë dhe përdorimin e teksteve letrare; të tjerët, 

Christina Nichol, nuk ka pozitë të përhershme në Universitetin e Priznrenit.   

 

 

Komente dhe rekomandime 

 

Nga aspekti i CV-ve të dorëzuara nga stafi akademik, duket se gjithë stafi akademik është mirë i kualifikuar 

për detyrat e tyre si ligjërues. Megjithatë, për arsyet e lartë shënuara, e ardhmja e stafit akademik si tërësi 

duket se është paksa e dyshimtë. Për hir të stabilitetit dhe vazhdimësisë së programit, është absolutisht e 

nevojshme që të krijohen më tepër pozita full time dhe të plotësohen me persona të kualifikuar mirë. 

Posaçërisht, duhet të merren masa të cilat sigurojnë se së paku një pozitë është gjithmonë e plotësuar 

me një folës amtar të gjuhës angleze i cili ka kualifikimet për TEFL. 
 

8.2.5 Hapësirat  

Vëzhgime – Biblioteka dhe sallat e tjera të leximit  

Aq sa kam mundur të konstatoj, Biblioteka e Universitetit ka një numër të vogël të librave për përdorim nga 

ana e studentëve apo stafit të Departamentit të Gjuhës Angleze, të cilat janë më tepër libra që kanë përmbajtje 

të antologjisë, punime letrare të autorëve dhe disa tekste shkollore. Asnjë numër konkret i librave nuk ishte 

në dispozicionin tim.  

 

Vëzhgime – Laboratori i Gjuhës 

Për momentin nuk ka laborator të gjuhës i cili është në përdorim në Universitetin e Prizrenit.  

 

Komente dhe rekomandime 

Përderisa jam siguruar se studentëve do të ju ofrohen tekste të cilat janë të obligueshme për të secilën lëndë, 

mbetet e pashmangshme që Departamenti i Gjuhës Angleze të zhvillojë një program konsistent për 

marrjen e letërsisë primare dhe sekondare dhe revistave hulumtuese. Përpos kësaj, si masë e parë, 

studentët kanë nevojë që të kenë qasje të mjaftueshme dhe pakufizuar në burimet online, si për të 

lexuar ashtu edhe për të printuar tekste.  

 

Mësimi i një gjuhe të huaj përfshin edhe mbajtjen e ushtrimeve. Përdorimi i rregullt i laboratorëve të gjuhës 

duhet të jetë pjesë esenciale e mësimdhënies së gjuhës, posaçërisht nëse nuk ka mjaftueshëm folës amtarë të 

gjuhës angleze nga radhët e stafit akademik. Prandaj duhet që sa më shpejtë të krijohet një laborator i 

gjuhës dhe përdorimi i këtij laboratori duhet të integrohet në program. (kjo vlen edhe për Departamentin e 

Gjuhës Gjermane, ashtu siç kolegu im Prof. Fredeking e ka cekur në vlerësimin e mëhershëm.)  

 

8.2.6 Bashkëpunimi Ndërkombëtarë dhe Hulumtimi  

RVV rendit një numër të universiteteve me të cilat Universiteti i Prizrenit ka krijuar partneritet. Asnjë nga ta 
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megjithatë nuk është i lokalizuar në shtetet anglisht folëse. Edhe pse kjo nuk është tepër esenciale për një 

program BA ashtu siç është për programet e nivelit të lartë, sigurisht se është e dëshirueshme që programet e 

bashkëpunimit të krijohen me universitete dhe institucione të tjera nga vendet anglisht folëse. Kjo duhet 

të bëhet posaçërisht me qëllim që të prezantohen programe të shkëmbimit të profesorët universitar dhe që 

disa prej studentëve tu jepet mundësia që të studiojnë jashtë shtetit për një kohë të caktuar.  

 

 

8.2.7 Përfundime 

Përderisa ka mjaft fusha në të cilat programi Bachelor “Gjuhë dhe Letërsi Angleze” i Universitetit të 

Prizrenit, mundet, dhe duhet të përmirësohet (ashtu siç është cekur lartë në rekomandime), përfundimi im i 

përgjithshëm është se ky program mund të akreditohet me kushte që të ndërmerren masa të menjëhershme 

për shtimin e stafit akademik full time për lëndët kryesore dhe se do të ndërmerren reforma në përputhje me 

rekomandimet e dhëna më sipër.  

 

 

Rekomandimi final: 

Programi BA “Gjuhë dhe Letërsi Angleze” rekomandohet që të akreditohet për një periudhë tre vjeçare me 

kusht që të ndërmerren masa të menjëhershme për shtimin e stafit akademik full time për lëndët kryesore dhe 

se programit ti jepet një emër më i saktë. Po ashtu duhet të ndërmerren reforma në përputhje me 

rekomandimet e cekura më sipër. 

 

 

 

8.3  Matematikë (BSc) – analiza dhe rekomandime  

Për arsye organizative në lidhje me programin e studimit Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të 

Komunikimit (MA), prof Hoedl dhe Prof. Breitenecker janë takuar së bashku me dekanin e sapozgjedhur të 

Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Prof. Dr. Dermak dhe Prof. Ismet Temak, udhëheqës  të programit të 

planifikuar në matematikë. Vlerësimi në vijim, ka të bëjë vetëm me programin e studimit Matematikë, ndërsa 

për vlerësimin e programit MA në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të Komunikimit shikoni seksionin 

8.6. 

 

8.3.1 Të gjetura të përgjithshme, Burimet  

Takimi është mbajtur në një atmosferë miqësore dhe të hapur ku prezent ishin edhe dy profesorë të tjerë të 

sapozgjedhur në universitet. Pjesa e parë e takimit është koncentruar në programin bachelor në Matematikë, 

përderisa pjesa e dytë për programin master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të Komunikimit. 

Megjithatë, edhe në pjesën e dytë të takimit, janë diskutuar disa çështje si Kompjuterët dhe laboratorët e 

programit të studimit në matematikë.  

Vlerësimi është bazuar në RVV-në e vitit 2014 të dorëzuar nga Universiteti i Prizrenit, në bazë të 

informacioneve të marra gjatë takimeve, dhe në bazë të dokumenteve shtesë të kërkuara nga ekspertet e 

jashtëm.  

 

8.3.2  Koncepti i programit BA 

Është e dukshme dhe e nevojshme që në Kosovë të ofrohet edukim në mësimdhënie ne shkencat natyrore. 

Koncepti i dorëzuar tenton që të ndryshojë edukimin për lëndë të mësimdhënies nga theksi i mësimdhënies 

në drejtim të lëndëve të mësim-marrjes, së bashku me disa ndryshime organizative në Universitet – me 

qëllim të rritjes së cilësisë së arsimit në këtë fushë – mirëpo, sipas kurrikulës aktuale – mësimdhënia është 

lënë anash. Nga RVV dhe nga informacionet e marra gjatë vizitës është bërë e ditur se struktura organizative 

nuk është e qartë – skema organizative e cila është dorëzuar me dokumentet shtesë – e vendos këtë program 

në një Fakultet të ri të Shkencave (?). Dokumentet shtesë të Fakultetit ? 

 

Nga RVV dhe nga informacionet e marra gjatë vizitës, struktura organizative nuk ishte e qartë për ekspertët – 

skema organizative të cilën ekspertët e pranuar përmes dokumenteve shtesë e vendos programin Matematikë 

në një Fakultet të ri të Shkencave të Matematikës ? 

Në dokumentet shtese Plani për Zhvillimin e Fakultetit përdor termin – Fakulteti i Shkencave Matematike – 

Natyrore i cili ka për qëllim një fakultet më të gjerë me një kurrikulë tjetër?  
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Emri i programit është keqkuptues përgjithësisht – programi i studimit Matematikë fillimisht shihet si një 

program studimi në shkencat natyrore, dhe jo si një program studimi i cili arsimon studentët për matematikë 

mësimore. Këto sugjerohet që institucioni të përdor një term më të mirë – ndoshta në konsultim me studimet 

dhe bashkëpunim me programet e studimit në Gjuhë gjermane dhe gjuhë shqipe, të cilat pjesërisht merren me 

edukim. 

 

Programi i studimit ka për qëllim një treg të punës i cili është pjesërisht stabil dhe i kufizuar – nëse fokusi me 

të vërtetë është për edukimin e mësimdhënies në matematikë. Është interesante për ekspertët që në RVV 

(faqe 107) jepen këto qëllime: 

 

 

 Të merren njohuri të matematikës dhe shkencave të tjera ekzakte të tilla si fizika, kimia, biologjia, 

etj. Përkufizimi i botës materiale dhe marrja e njohurive të duhura për matematikën; 

 

 Zbatimi dhe kultivimi i kualiteteve pozitive të personalitetit: mendimi kritik, kreativiteti, 

ndershmëria, kurioziteti, liria e mendimit dhe e shprehjes si dhe aftësia për të ndihmuar të tjerët; 

 

 Të kuptohet zhvillimi i hulumtimit shkencor në matematikë e çka rezulton në ndikim të rëndësishëm 

në përmirësimin e standardeve dhe kushteve më të mira të jetës.  

 

Këto qëllime nuk theksojnë edukimin – në të kundërtën ato propozojnë një program studimi në matematikë 

sikurse Matematikë e Aplikuar. Fatkeqësisht kjo mospërputhje është vërejtur në disa pjesë të raportit.  

 

Gjithashtu nga informacionet e marra nga dokumente shtesë, nuk është e qartë se cilat qëllime i ndjek 

programi BA – dhe nëse matematika mësimore është theksi kryesor i programit apo jo (apo ndoshta është i 

fshehur).  

Përgjithësisht, edukimi për mësimdhënie duhet të gjej një balancim të shëndoshë në mes të lëndëve në 

edukim dhe në edukimin për mësimdhënie. 

Përgjithësisht, ekspertët sugjerojnë që raporti të përmirësohet duke qartësuar mospërputhjet në përshkrimin e 

përgjithshëm të programit të studimit në Matematikë.  

 

8.3.3. Kurrikula  

 Raporti i vlerësimit thotë se programi bazohet në programin e studimit të Universitetit të Lubjanës dhe 

Universitetit të Zagrebit, ku Fakulteti i Edukimit luan një rol të madh në këto programe. Raporti i 

Universitetit të Prizrenit vjen nga një fakultet i cili është themeluar rishtazi, i cili duhet se është në kërkim të 

pozitës së saj të re. Programi i dorëzuar për akreditim është formalisht në përputhje me parimet e Deklaratës 

së Bolonjës; programi përbëhet nga disa lëndë, pjesërisht obligative dhe pjesërisht zgjedhore, secila me 

ngarkesë specifike që është shprehur në orët e mësimit dhe në pikët e kredive (ECTS). 

  

 Në këtë program ka nganjëherë mospërputhje të caktuara sa i përket kredive ECTS të cilat jo gjithmonë 

korrespondojnë me orët e mësimit në mënyrë të njëjtë – theks i ndryshëm i është vënë përmbajtjeve të 

caktuara – pastaj aplikohen masa të ndryshme sa i përket lëndëve edukative dhe lëndëve mësimore; kurrikula 

ofron detaje të mjaftueshme për ligjëratat në matematikë, mirëpo informacione të pakta jepen sa i përket 

edukimit për mësimdhënie.  

 

 

Një tjetër mospërputhje është gjatësia e programit: përderisa lista zyrtare përmbledh një kurrikulë 3 vjeçare, 

në dokumentet shtesë jepet një deklaratë tjetër:  

  

 

Duke zhvilluar partneritet kualitativ me institucionet edukative – studentët e Fakultetit të Shkencave 

Matematike dhe Natyrore do të njihen më mësimdhënien praktike e cila do të zbatohet në javën e 22 

të programit brenda 4 viteve. Përmes praktikes së mësimdhënies,, studentët do të pasurojnë 

njohuritë e tyre dhe përvoja në praktikë do të mbikëqyret nga profesorët mentor.   
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Përmbajtjet e ligjëratave janë hartuar në një mënyrë mjaft klasike në edukimin në matematikë. Theks i madh 

është vënë në teori. Përshkrimet e ligjëratave nganjëherë nuk përshkruajnë përmbajtjen e hartuar nga 

ligjëruesi, mirëpo përmbajtjen e librit të përdorur në ligjëratë – pa ndonjë koncept didaktik – pjesëmarrja në 

mësimdhënien direkte, ushtrimet, puna në laboratorin e kompjuterëve dhe përgjithësisht një strukturë 

koherente e programit mungon.  

Sipas informacioneve të marra në takime, koncepti didaktik do të jetë kryesisht mësimdhënie klasike – me 

përdorim të pakët të laboratorëve të kompjuterëve. Në këtë aspekt, eksperti rekomandon që si e obligueshme 

të jetë përdorimi i kompjuterëve dhe i laboratorëve të kompjuterëve; në këtë kuptim bashkëpunimi (më i 

madh) me Fakultetin e Shkencave Kompjuterike do të ishte e dobishme.  

 

Një tjetër element konfuz është kërkesa për “marrjen e njohurive të matematikës dhe njohurive për shkencat 

e tjera ekzakte të tilla si fizika, kimia, biologjia, etj. Përkufizimi i botës materiale dhe marrja e njohurive të 

duhura në matematikë’ 

 

– në listën e ligjëratave asnjë përmbajtje për matematikën lidhur me fizikën/ kiminë/ biologjinë nuk mund të 

vërehet. Duket se raportin e kanë hartuar dhe e kanë mbikëqyrur disa autorë të ndryshëm. 

 

Caktimi i ECTS-ve është një nga paragjykimet e forta të ekspertit në lidhje me teorinë e matematikës, Nuk 

është e qatë nëse ka kohë të mjaftueshme për punë praktike në laboratorin e kompjuterëve. Në aspekt të 

kualifikimeve të cilat janë të nevojshme për një edukim modern në mësimdhënie, e rëndësisë më të madhe 

duhet të jenë aftësitë praktike dhe puna me kompjuterë.  

 

Në këtë kontekst, kurrikula përkufizon disa ligjërata teorike si obligative (p.sh. hapësirat metrike), përderisa 

ligjëratat e lidhura me praktikën janë vetëm si zgjedhore (metodat numerike). Për momentin, kurrikula duket 

se është një kurrikulë “e pastër” e matematikës sesa si një kurrikulë për mësimdhënës në matematikë, apo për 

matematikën e aplikuar.  

 

Kriteret për pranim të studentëve janë në përputhje me standardet ndërkombëtare.  

 

8.3.3.1 Përmbledhje/ Sugjerime sa i përket kurrikulës  

Ekspertët rekomandojnë që theks më i madh të i vihet praktikës mirëpo gjithashtu edhe mjeteve kompjuterike 

në matematikë – të cilat janë të nevojshme për mësimdhënësit – kjo mund të bëhet duke bërë ose duke shtuar 

orë të mësimit për ligjëratat aplikative apo ligjëratave për kompjuterë, apo duke prezantuar aplikacione dhe 

kompjuterë drejtpërdrejtë në ligjërata.  

 

Disa ligjërata teorike duhet të jenë vetëm zgjedhore, (numrat, matematike kompjuterike, etj. ) 

 

 

 

Edukimi për mësimdhënësit duket se është nënvlerësuar në kurrikulë – ligjërata në Metodologjinë – praktikën 

nuk është integruar mirë në lëndë. Është e nevojshme që të bëhen përmirësime të konceptit për edukim në 

mësimdhënie.  

Ende nuk është i qartë plani për “marrjen e njohurive të matematikës dhe shkencave të tjera ekzakte si fizika, 

kimia, biologjia, etj. Nëse kjo është synuar atëherë duhet të ofrohen edhe lëndë të tilla me përmbajtje 

relevante.  

Mospërputhjet, theksi i madh i vënë në teori, mungesa e ligjëratave për matematikën kompjuterike janë disa 

nga pengesat për akreditim.  

 

8.3.4. Staf 

Kualifikimi i gjithë profesorëve është i lartë, ata kanë demonstruar një listë të gjatë të publikimeve duke 

përfshirë publikime në revista ne renome. Shumica kanë gjithashtu përvojë të gjatë në mësimdhënie – edhe 

pse theksi më i madh i është vënë teorisë. Stafi për matematikën përgjithësisht ka kualifikim të lartë, së 
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bashku me disa profesorë nga shkenca e edukimit dhe e kompjuterëve. Ekspertët mendojnë se për këtë 

program studimit duhet të ketë profesorë të mirë.  

 

Edhe pse disa nga profesorët janë të angazhuar part time, raporti në mes të stafit akademik dhe studentëve 

është i përshtatshëm. Programi ka gjithashtu mjaftueshëm asistentë të cilët do të ofrojnë ushtrime dhe punën 

në laboratorët e kompjuterëve.  

 

Stafi nga fusha e mësimdhënies dhe shkencave kompjuterike, do të garantonte një edukim të mirë në 

programin BA Matematikë.  

 

8.3.5. Hulumtimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtarë  

Nëse programi në Matematikë ka për synim që të edukojë mësimdhënësit në matematikë, puna kërkimore 

dhe bashkëpunimi ndërkombëtarë nuk luajnë një rol primar. Sigurisht ligjëratat në gjuhën angleze japin një 

dimension të ndërkombëtarizimit, dh kjo do të mundësonte programet e shkëmbimit të studimit dhe stafit/ 

Megjithatë dokumentet shtesë të kërkuara nga ekspertët thonë se:  

 

 

'Fakulteti i Shkencave Matematike dhe Natyrore i Universitetit të Prizrenit ka për qëllim që të 

bëhet jo vetëm një insititcion edukativ në Kosovë për të arsimuar mësimdhënësit për dy nivelet – 

edukimin primar dhe sekondarë, 2 dhe 3 Korniza Kombëtare e Kualifikimeve në Kosovë, mirëpo 

edhe si një institucion shkencor dhe hulumtues. Vizioni i Fakultetit të Shkencave Matematike dhe 

Natyrore është avancimi i njohurive duke trajnuar mësimdhënës të aftë, si dhe aplikimin e tyre në 

zhvillimin e potencialit human për zhvillimin e një shoqërie moderne në Kosovë e cila ka për 

qëllim përfitimin nga trendët global modern social si dhe edukimin si rezultat i saj”.  

 

Përsëri eksperti është ballafaquar me plane të hapura zhvillimore për fakultetin e ri. Mirëpo kjo situatë e 

paqartë nuk paraqet pengesë për akreditimin e programit BA në Matematikë.  

 

8.3.6 Financat dhe Infrastruktura 

Universiteti i Prizrenit ka një plan të përgjithësuar të buxhetit, i cili nuk i referohet në mënyrë eksplicite 

programit në Matematikë. Për më tepër, situata financiare për fakultetin e ri të Shkencave Matematike dhe 

Natyrore nuk është i qartë – posaçërisht mungesa e planeve konkrete zhvillimore.  

 

Biblioteka kë nevojë për investime; përderisa për lëndët klasike të matematikës institucioni posedon burime 

të mjaftueshme, megjithatë ka mungesë të litearturës për matematikën kompjuterike.  

 

Financat dhe infrastruktura nuk paraqesin pengesë për akreditim. Mirëpo institucioni duhet të sigurojë se 

caktimi i burimeve dhe prokurimi nuk i limitojnë burimet e programeve të tjera të studimit.  

 

8.3.7 Menaxhimi i Cilësisë 

Menaxhimi  i cilësisë është në përputhje me sistemin ekzistues dhe se sipas ekspertëve duhet të ndjeket në 

mënyrë strikte. Pyetësorët (shikoni RVV f. 200) dhe gjithashtu përshkrimet e ligjëratave duhet të ndjekin 

parimet dhe kriteret e cilësisë të cilat ofrohen përgjithësisht nga institucioni.  

 

8.3.8 Përmbledhje 

Programi i dorëzuar për akreditim BA Matematikë është një program i rëndësishëm për edukimin në Kosovë. 

Edhe pse struktura formale është në përputhje me kriteret  e Bolonjës, kurrikula ka nevojë për përmirësime 

(aplikimi, përdormi i PC-ve, çështjet lidhur me stafin). Përgjithësisht, qëllimet e programit duhet të 

unifikohen dhe gjitha mospërputhjet duhet të sqarohen. Stafi për programin është i kualifikuar mirë për një 

program të pastër matematikor dhe për aspektet teorike.  

 

Raporti duhet të rishikohet pata se të bëhen bisedimet për akreditim.  

 

Rekomandimi final: 

Programi (BSc) në Matematikë nuk rekomandohet për aprovim. Programi duhet të rishikohet para se të behën 

bisedime të tjera për akreditim. 
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8.4 Integrime Evropiane dhe Administratë Publike (LL.M.Eur.) - analiza dhe rekomandime  

Profesori Stephen Adam është takuar me Dekanin e sapo zgjedhur Porf. Dr. Arif Riza dhe jo me Prif. Dr. 

Bashkim Zahiti – i cili ka qenë ish udhëheqës i programit të studimit dhe ish Dekan i Fakultetit.  

 

8.4.1 Të gjeturat e përgjithshme  

Takimi dy orësh me Dekanin Prof. Dr. Arif Riza ishte i hapur dhe miqësor. Është për të ardhur keq që vetëm 

një staf akademik ishte prezent në takim edhe pse ish Dekani, Prof. Dr. Bashkim Zahiti mundi të vijë në 

takim vetëm gjatë pesë minutave të fundit të diskutimeve. Është e pamundur që ekspertët ti besojnë këtij 

programi të studimit nëse asnjë person nga ekipi i programit nuk ka qenë prezent për të diskutuar programin e 

propozuar. Ekspertit i është dërguar vetëm CV e ish dekanit. Pas vizitës në universitet, ekspertët kanë kërkuar 

për CV shtesë dhe vetëm 6 janë pranuar me dokumentet shtesë – fatkeqësisht të gjitha CV-të ishin në gjuhën 

shqipe. Kjo e vështirëson hulumtimin e përvojës së tyre pasuniversitare dhe statusin e tyre të saktë në 

Universitetin e Prizrenit. Është e nevojshme që CV e gjithë stafit akademik të jenë në dispozicion të 

ekspertëve.  

 

Fakulteti veçse ka ofruar një program Juridiku 4 vjeçar që nga viti 2010 dhe ishte në prag të diplomimit të 

gjeneratës së parë. Ekspertëve nuk i është ofruar asnjë informacion apo vlerësim për këtë program mirëpo 

vetëm është thënë se është i suksesshëm. Është thënë se dekani i mëhershëm ishte përgjegjës për programin e 

ri ashtu siç ishte prezantuar në RVV dhe se dekani i ri tani ka marrë detyrën si udhëheqës i programit.  

 

Është thënë se titulli i programit “Integrime Evropiane dhe Administratë Publike (LL.M.Eur) ishte 

keqkuptues dhe se programi nuk është program master që bën kualifikimin e studentëve në Administratën 

Publike dhe Integrimin Evropian pasi që lëndët dhe përmbajtja e programit kanë të bëjnë me Të Drejtën 

Evropiane. Një kualifikim i tillë do të duhej të titullohej “E Drejta Evropiane (LL.M.Eur) – një specializim 

më i ngushtë i programeve të zakonshme të programeve LL.M. Ky konfuzion në tituj ka bërë që AKA të 

kërkojë nga Stephen Adam (ekspert në politikë, administratë publike dhe politikë ndërkombëtare, i cili  i ka 

treguar AKA-së për këtë problem javë para vizitës, mirëpo megjithatë është vlerësuar se duhej të vazhdojë 

me vizitën) që të shërbejë si ekspert i jashtëm.  

 

Gjatë takimeve ka pasur diskutime se çfarë e bën këtë program një kualifikim të nivelit master dhe është 

thënë se Kosova është në kërkim të anëtarësisë në BE dhe se programi ishte i nivelit të lartë. Është thënë se 

një mënyrë e rëndësishme për të hartuar një nivel të saktë të kualifikimeve ishte lidhja e drejtpërdrejtë me një 

apo me gjitha elementet si në vijim: Korniza Evropiane e Kualifikimeve për Mësim gjatë Gjithë Jetës (EQF), 

Kornizës së Kualifikimeve të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë (QF-EHEA), Kornizës Kombëtare të 

Kualifikimeve në Kosovë. Niveli i përshkrimeve në korniza të tilla janë pika të jashtme referuese të cilat janë 

të përcaktuara që të vendosin standarde të përbashkëta në gjithë Evropën e të cilat i ndihmojnë zhvilluesve të 

kurrikulave dhe sigurimit të cilësisë.  

 

Është thënë se minimum 30% e këtij programi të ri do të ligjohej në gjuhën angleze dhe se do të zbatoheshin 

teste të gjuhës angleze gjatë pranimit të studentëve në mënyrë që të sigurohet se aplikuesit janë të një niveli 

të përshtatshëm. Nuk ishte e qartë se cilat lëndë apo cili profesor do të mund të ligjëroj në Gjuhën Angleze 

edhe pse është thënë se Universiteti ka hartuar një marrëveshje me Universitetin e Bremenit dhe Universitetin 

e Graz, të cilët do të plotësonin stafin me ndihmën e projektit Tempus. RVV (Seksioni 3.3.3, faqe 129) 

tregon se: “Mundësitë e vërteta për të zbatuar bashkëpunimin ndërkombëtarë në kuadër të programit master 

“Integrimi Evropian dhe Administrata Publike” (LL.M.Eur) të UPz-së, p.sh. përmes shkëmbimit të 

profesorëve mysafir në kuadër të Tempus, do të elaborohen në fazat e mëvonshme.” Detaje të marrëveshjeve 

të tilla nuk ishin në dispozicionin e ekspertëve.  
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Është thënë se programi do të ofronte mundësi për shkëmbimin e studentëve, vizitave dhe praktikave edhe 

pse RVV nuk ka ofruar asnjë detaj të ndonjë plani të tillë apo ndonjë marrëveshje për shkëmbimin e stafit.  

 

 

Regjistrimi i studentëve planifikohet të jetë 20-35 studentë.  

 

RVV (seksioni 3.3.1, faqe 128) ka treguar se “Programi LL.M.Eur fokusohet në situatën speciale të Kosovës 

...”Si do të arrihet kjo? Prandaj jemi dakorduar që ky nuk do të ishte fokusi kryesor i programit. RVV 

(seksioni 3.3.1, 3.3.2) ka treguar qëllimet dhe metodat e mësim-marrjes në program. Kjo arsyeshmëri dhe 

këto qëllime përmbajnë pika shumë të vlefshme dhe të arsyeshme mirëpo nuk tregojnë qartë natyrën e 

posaçme të programit. Një numër i përgjithshëm i qëllimeve është bërë p.sh. “Gjatë studimeve të tyre 

studentët mund të marrin njohuri të thella në fushën e drejtësisë. Ata do të bëhen specialistë në fushën e 

drejtësisë...”mirëpo programi pretendon të jetë e Drejtë Evropiane. Programi do të përfitonte nga një varg më 

i qartë i rezultateve të të mësuarit (ndryshe nga qëllimet) në mënyrë që të vërtetoj arsyeshmërinë e tij të qartë. 

Është thënë gjithashtu (RVV seksioni 3.3.2) se  “Mësimdhënia e cila bazohet në hulumtim...” – kjo bie ndesh 

me mungesën e programit institucional në hulumtim. Për më tepër nuk ishte e qartë se si dhe ku të 

diplomuarit e programit do të mund të zhvillojnë “aftësi të forta të komunikimit, aftësi orale dhe aftësi në 

shkrim...). Këto aftësi të përgjithshme të transferueshme (puna ekipore, komunikimi, hulumtimi, lidershipi, 

etj.) janë të rëndësishme për gjitha kualifikimet dhe se ofrimi dhe vlerësimi tyre brenda programit duhet të 

sqarohet.  

 

Normalisht që studentët në Kosovë do të përfitonin nga një kualifikim i tillë pasi që asnjë kualifikim i 

ngjashëm nuk ekziston. Pritet që studentët e diplomuar nga ky program, të punësohen në organizata 

shtetërore dhe institucionet e BE-së.  

 

Është thënë se është bërë një numër i ndryshimeve në program, në RVV, duke përfshirë emrat e profesorëve 

nëpër lëndë, orët e caktuara për mësimdhënie, caktimin e dy profesorëve full time në fushën e juridikut (të 

cilët nuk ishin prezent në takim), lëndët zgjedhore, etj.  

 

 

8.4.2 Struktura e programit dhe lëndët  

Marrëdhënia në mes të lëndëve kryesore obligative dhe lëndëve zgjedhore është diskutuar. Nuk ka pasur 

mundësi për lëndët zgjedhore dhe se eksperti ka ofruar këshilla në lidhje me lëndët zgjedhore.  

 

Eksperti ka bërë pyetje në lidhje më shumën totale të ECTS-ve (shikoni RVV, seksioni 3.3.8, faqe 131) pasi 

që kreditë nuk ofronin shumën totale 30 ECTS për një semestër (60 për një vit). Është thënë se këto gabime 

do të rishikohen dhe do të përmirësohen.  

 

Lëndët nuk janë diskutuar detajisht, mirëpo vetëm kreditë e punimit të temës së Masterit e cila ka 20 ECTS. 

Kjo është hartuar mirë dhe se kishte rezultate të qarta të mësimit. Megjithatë, është sqaruar edhe deklarata 

(RVV faqe 142) se mësimdhënësi i lëndës do të vlerësonte temën e masterit dhe do të vlerësonte projektin: 

mentori nuk do të jetë vlerësuesi i vetëm dhe i pavarur i cili do të bëjë këtë vlerësim. Kjo është konfirmuar 

edhe nga ana e rregulloreve për studime pas universitare (e cila është pranuar si dokument shtesë).  

 

Në mënyrë që të vlerësohet dhe të komentohet në mënyrë të specializuar për lëndët me profil juridik, Stephen 

Adam i është referuar një kolegu Tim Birtwistle, Profesor Emeritus i së Drejtës, Universiteti i Leeds 

Metropoliat (MB Ekspert i Bolonjës, ish president i EAIE). Profesori Britwlistle nuk ka pasur qasje në 

përshkrimet e detajuara të lëndëve të cilat janë kërkuar nga ekipi i ekspertëve. Ai ka bërë vetëm disa 

vëzhgime si në vijim:  

 

 

 Lënda1.4: Hyrje në Gjuhën juridike të BE-së – Kjo lëndë është e mbingarkuar me qëllim që të ofrojë 

një pikëpamje për të drejtën kushtetuese dhe institucionale të BE-së si dhe me fokusin e saj në 

terminologjinë;  
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 Lënda 1.5.1: Institucionet Ndërkombëtare Ekonomike – Roli i kësaj lënde zgjedhore nuk është i 

qartë për program LL.M.Eur.  

 Lënda 2.1: E Drejta Evropiane – Kjo lëndë supozohet se ka të bëjë me Të Drejtën e Bashkimit 

Evropian. Kjo lëndë mbulon një fushë tepër të gjerë, pjesë të caktuara të së cilës do të mund të 

mbulohen në çdo program universitar të juridikut;  

 Lënda 2.2: E Drejta Evropiane Administrative  - Ky titull duhet të jetë E Drejta Administrative e 

Bashkimit Evropian.  

 Lënda 2.3: Procedura dhe Konflikti Evropian në Kosovë  – kjo lëndë mund të titullohet Zgjidhja e 

Konflikteve Procedurale dhe Administrative në të drejtën e Kosovës? 

 Lënda 2.4: Thellimi dhe Zgjerimi i BE-së – Mund të titullohet Zgjerimi i BE-së?  

 Lënda 2.5.1: Vet Qeverisja Lokale në Kosovë – Nuk është i qartë qëllimi i kësaj lënde në kontekst të 

programit në përgjithësi; \ 

 Lënda 2.5.2: E Drejta Evropiane Ekologjike dhe Krahasimtare – është  e vështirë të mbulohet e 

drejta globale dhe evropiane e ambientit, posaçërisht nëse historia e menaxhimit të ambientit është 

përfshirë në këtë lëndë;  

 Lënda 2.5.3: E Drejta Evropiane Bujqësore – Kjo lëndë supozohet se fokusohet në Politikën e 

Përbashkët të Bujqësisë dhe duket se bën trajnimin e fakteve të temave dhe rregulloreve;   

 Lënda 3.1: Sistemi Evropian i të Drejtave dhe Lirive të Njeriut – Kjo lëndë mbulon një fushë tepër 

të gjerë (shkeljet e të drejtave të njeriut në histori) dhe se nuk duket se bën dallimin në mes të ECHR 

dhe BE-së;  

 Lënda 3.3: Mbrojtja kundër Ryshfeteve dhe Korrupsionit në të Drejtën Krahasimtare –Mund të 

titullohet “E drejta dhe praktika krahasimtare kundër korrupsionit?  

 Lënda 3.4: Metodologjia dhe Shkrimi Ligjor – funksioni dhe natyra e kësaj lënde nuk është e qartë; 

 Lënda 3.5.1: Të Drejtat e Minoriteve në të Drejtën Krahasimtare – Mund të titullohet “E Drejta 

Krahasimtare e të drejtave të minoriteteve”? Kjo lëndë më së shpeshti përshkruan fakte dhe detaje;  

 Lënda 3.5.2: E Drejta Evropiane e Biznesit gjithashtu e paraqitur edhe si E Drejta e Biznesit dhe e 

Drejta Krahasimtare?  Mund të sqarohet si “E Drejta e Biznesit të Bashkimit Evropian”. 

Megjithatë, kjo lëndë duket se ka fokus në të drejtën e Kosovës dhe se mund të jetë e dobishme nëse 

bëhet lëndë obligative kryesore;  

 Lënda 3.5.3: E Drejta Evropiane Intelektuale dhe e Drejta Krahasimtare – mund të titullohet më 

mirë “E Drejta e Pronësisë Intelektuale në Bashkimin Evropian”;   

 Module 4.1 – Prokurimi Publik Evropian dhe E Drejta Krahasimtare – Nga përshkrimi është e 

paqartë natyra dhe roli i kësaj lënde pasi që përshkrimi i lëndës më së shumti paraqet fakte;  

 Lënda 4.2: E Drejta Evropiane e Konkurrencës – Mund të titullohet “E Drejta e Konkurrencës në 

Bashkimin Evropian”.  Duke pasur parasysh se është një lëndë kryesore do të ishte më mirë që të 

vendoset në pjesën e parë të programit?  

 Lënda 4.3: Sistemi Gjyqësor i BE-së – kjo është një lëndë thelbësore dhe se duhet të vendoset më 

herët në program;  

 

 

 

 

 

Përzierja në mes të së Drejtës Ndërkombëtare Publike dhe të Drejtës së Bashkimit Evropian me referencë të 

vazhdueshme në të Drejtën Krahasimtare ka shumë potencial të paraqet ngarkesa dhe konfuzion. Nëse 

Kosova vendoset në një kontekst të gjerë të drejtës Evropiane, kjo do të mund të kishte kuptim mirëpo kjo do 

të tërhiqte më pas studentë ndërkombëtarë. Sekuenca dhe struktura e lëndëve ka nevojë që të rimendohet si 

dhe marrëdhënia dhe statusi i disa lëndëve zgjedhore dhe disa lënëve kryesore.  

 

Eksperti ka kërkuar përshkrimet e detajuara të lëndëve, me informata sa i përket metodave të vlerësimit dhe 

peshimit të elementeve të ndryshme kur të jetë e nevojshme. Dokumentet shtesë të pranuara pas vizitës 

përfshinin vetëm përshkrime të shkurtra të lëndëve (dhe në shumë raste përshkrime të papërfunduara). Asnjë 

informatë e detajuar nuk është dhënë sa i përket vlerësimit, rezultateve të mësimit apo leximeve të nevojshme 

për lëndët e programit. Pa informacione të tilla është e pamundshme që të matet niveli dhe cilësia, si dhe 

koherenca e programit të propozuar. 
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Ekspertët kanë kërkuar detajet e marrëveshjes me Universitetin e Bremenit dhe me universitetet e tjera 

(përfshirë çdo aplikacion të ERASUM +), mirëpo asnjëherë nuk i kanë pranuar.  

 

 

8.4.3 Biblioteka, zhvillimi i stafit dhe hulumtimi: 

Vizita e bibliotekës ishte dëshpëruese pasi që asnjë person i punësuar në bibliotekë nuk ishte në dispozicion 

për të diskutuar këtë çështje. Biblioteka përmbante disa pak tekste dhe dukej se asnjë revistë apo tekste të reja 

lidhur me programin e propozuar nuk është blerë. Seksioni  juridikut në bibliotekë ishte zhvendosur në 

ndërtesën e re. Duket se institucioni nuk ka dhe nuk planifikon një zhvillim specifik për stafin dhe 

hulumtimin, posaçërisht për programin e studimit.  

 

 

8.4.4 Çështje të përgjithshme dhe rekomandime: 

 Anëtarët e ekipit të programit duhet të jenë në dispozicion që të takohen dhe të diskutojnë me 

ekspertët e jashtëm, pasi që kjo është e rëndësishme që të krijohet besimi se anëtarët e ekipit mund 

të ofrojnë këtë program të studimit;  

 Kualifikimi i propozuar është keqkuptues dhe duhet të titullohet: “E Drejta e Bashkimit Evropian 

(LL.M.Eur);  

 Ekipi i programit duhet të i referencohet përshkrimeve të përshtatshme kombëtare dhe 

ndërkombëtare të niveleve në mënyrë që të krijohet një nivel i përshtatshëm i kualifikimit;  

 Duhet të ketë veprime të detajuara për shkëmbimin e stafit, për marrëdhëniet ndër – institucionale, 

praktikat dhe mundësitë e shkëmbimit. Shpresat, planet dhe aspiratat e ardhshme nuk janë të 

përshtatshme për mbështetjen vitale në një kualifikim të tillë ndërkombëtarë;    

 Ekipi i programit duhet të rishikojë arsyeshmërinë e programit në dritën e një fokusi të qartë 

evropian dhe fokusi të mundshëm të Kosovës, si dhe të sqarojë qëllimet e programit; të përfshijë një 

listë të qartë të rezultateve të pritura të mësimit (ndryshe nga qëllimet) në mënyrë që të krijojë dhe 

të përmirësojë arsyeshmërinë e programit;   

 Ekipi i programit duhet të identifikojë dhe shpjegojë se si dhe ku do të zhvillohen aftësitë e 

transferueshme brenda programit; 

 Marrëdhënia në mes të lëndëve obligative dhe zgjedhore, së bashku me elementet zgjedhore dhe 

struktura dhe sekuenca e lëndëve, duhet të rikonsiderohet;  

 Çështjet lidhura me titujt dhe përmbajtjet e lëndëve të identifikuara më sipër duhet të përmirësohen. 

Gjitha lëndët duhet të detajizohen duke përdorur një shabllon të njëjtë të universitetit dhe ky 

shabllon duhet të përshijë rezultatet e pritura të mësimit dhe metodat e vlerësimit;  

 Numri i përgjithshëm i ECTS-ve është përmirësuar në dokumentet shtesë mirëpo kreditë ECTS duhet 

të lidhen me rezultatet e pritura të mësimit dhe jo vetëm me ngarkesën;  

 Institucioni duhet të hartojë një plan për zhvillimin e bibliotekës i cili plan do të tregon burimet e 

mbledhura për këtë program të ri. Kjo duhet të përfshijë qasje të përshtatshme në revistat kryesore 

të cilat janë esenciale për studimin e programit Master;  

 Universiteti duhet të zhvillojë një program për zhvillimin e stafit dhe hulumtimit i cili është në 

përputhje me nevojat dhe planet institucionale të zhvillimit dhe posaçërisht të fokusuara në fushat e 

reja të studimit përfshirë këtu edhe programin master;  

 Profili i stafit akademik dhe natyra e ekspertizës së stafit ka nevojë që të ri-konsiderohet për këtë 

propozim, përfshirë ligjërimin e lëndëve në gjuhën angleze apo në ndonjë gjuhë tjetër të 

përshtatshme. CV e plota duhet të jenë në dispozicion për gjithë stafin akademik të përcaktuar për 

këtë program;  

 Përshkrimet e plota të lëndëve duhet të jenë në dispozicion të vlerësuesve të jashtëm përfshirë 

leximet e rekomanduara dhe revistat, detajet për vlerësimin e lëndës, rezultatet e pritura të mësimit, 

etj.  

 

 

 

Rekomandimi final: 
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Programi LL.M.Eur Integrime Evropiane dhe Administratë Publike nuk rekomandohet për akreditim. Ka 

disa çështje të cilat duhet të përmirësohen dhe se informatat kyçe për programin mungojnë. Do të duhej që për 

këtë program të ketë reflektim të mëtejmë.  

 

 

 

 

8.5. Master në Administrim Biznesi (MBA) – analiza dhe rekomandime 

Prof. Dr. Hans J. Tümmers ka bërë vlerësimin e programin MBA të Universitetit të Prizrenit i cili 

korrespondon me një program konsekutiv 2 vjeçar pas përfundimit të shkallës bahcelor. Qëllimi dhe 

përmbajtja e programit janë përshkruar në mënyrë të saktë dhe se korrespondojnë me standardet 

ndërkombëtare. Në bazë të dokumenteve institucioni është vlerësuar se profesorët janë të kualifikuar gati të 

gjithë me nivelin PhD. Megjithatë disa pika duhet të përmenden:  

 

8.5.1 Stafi 

Gati i gjithë stafi akademik ligjëron në baza part time. Rekomandohet që të ketë më tepër profesorë full time; 

posaçërisht personi përgjegjës i programit duhet të jetë profesorë full time.  

 

8.5.2 Hulumtimi 

Një nga pasojat e numrit të vogël të stafit akademik në departamentin e biznesit është edhe mungesa e 

aktivitetit hulumtues i cili është qenësor për një universitet, aty ku ligjëratat duhet të ofrohen në bazë të punës 

kërkimore. Kjo do të jetë problem edhe për studimet PhD.  

 

8.5.3 Hapësirat dhe pajisjet  

Studentët universitarë duhet të kenë pajisje elektronike me qasje në burimet specifike të dokumenteve 

shkencore. Situata aktuale nuk përmbush këto kërkesa. Prandaj rekomandohet fuqishëm që biblioteka të 

përfshijë revista shkencore dhe infrastrukturën elektronike.  

 

8.5.4 Grada akademike  

Grada e cila ofrohet do të jetë “Master në Administratë Biznesi – MBA”. Megjithatë programi aktual është 

një program konsekutiv nga bachelori dhe se nuk është një program master i cili pranon studentët me përvojë 

pune. Shkalla master konsekutive normalisht quhet “Master i Shkencave” apo “Master i Arteve”. MBA është 

një niveli i cili rekruton studentë të cilët së paku kanë dy apo tre vjet përvojë në biznes, dhe të cilët kanë 

kryer studime në fusha të tjera si: inxhinieri, drejtësi shkenca kompjuterike, etj. Në bazë të dokumenteve 

është parë se programi aktual mund të regjistrojë studentë nga disiplina të ndryshme mirëpo pa përvojë në 

biznes. Këtu duket se ka pak mos – koherencë. Problemi mund të zgjidhet pjesërisht nëse integrohen studimet 

praktike të tilla si mbajtja e intershipeve për studentët.  

 

8.5.5 Studentët  

Në bazë të diskutimeve me personat përgjegjës për programin, universiteti ka për qëllim që të rekrutojë 120 

studentë për këtë program. Kjo duket se është shumë. Në programin Master ka pak ligjërues dhe ka më tepër 

punë semiarike në grupe të vogla të studimit. Prandaj rekomandohet që institucioni të regjistrojë maksimum 

80 studentë.  

 

 

8.5.6 Bashkëpunimi Ndërkombëtarë  

Programet master në administrim biznesi kanë gjithmonë një dimension të ndërkombëtarizimit përmes:  

 lëndëve 

 ligjëruesve 

 programeve të shkëmbimit. 

 

Në programin aktual, syllabuset korrespondojnë me këtë qëllim, mirëpo lidhjet ndërkombëtare të 

departamentit duhet të zhvillohen.  
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Aktualisht, institucioni ka partneritet me universitetet në Turqi, Spanjë dhe Shqipëri. Pasi që gjuha angleze 

është gjuhë e parë në biznes, Prizreni duhet të zhvillojë partneritet me universitetet anglfone. Sigurisht, është 

tepër vështirë që të zhvillohen këto partneritete për shkëmbimin e studentëve – pasi që Kosova nuk është 

njëri ndër shtetet e preferuara për shkëmbime ndërkombëtare të studentëve. Mirëpo me ndihmën e projekteve 

të Komisionit Evropian (Tempus) kjo mund të zhvillohet. Kjo vlen gjithashtu edhe për partneritetin me 

universitetet në shtetet e tjera në BE.  

 

 

8.5.7 Përmbledhje  

Projekti ekzistues ene ka nevojë për mbështetje nga universiteti dhe nga autoritetet kosovare. Është e qartë se 

në fillim programi nuk përmbush gjitha kërkesat për një program biznesi i cili është i njohur 

ndërkombëtarisht.  

 

Mirëpo duke marrë parasysh situatën e vështirë të universiteteve të reja, programi duhet të akreditohet për një 

periudhë të kufizuar kohore, dhe pas tri viteve – duhet të i nënshtrohet procesit të ri-akreditimit në mënyrë që 

të analizohet progresi i programit.  

 

 

 

 

Rekomandimet Finale: 

Programi Master në Administrim Biznesi rekomandohet për akreditim për një periudhë tre vjeçare me 

maksimum 80 studentë të regjistruar. Gjithashtu rekomandohet që të ndryshohet titulli i programit në Master 

i Shkencave MSc në Administrim Biznesi. Universiteti mund të aplikojë në të ardhmen për ndryshimin e titullit 

në MBA dhe të ofrojë lëndë të cilat janë të përshtatshme për përvojën praktike, intership. Kjo çështje ndodh 

për arsye se titulli MBA do të ishte keqkuptues në komunitetin ndërkombëtarë.  

 

 

 

 

8.6  8.6  Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të Komunikimit (MSc) – analiza dhe 

rekomandime  

 

Për arsye organizative dhe të ndërlidhjes së programit të studimit me programin Matematikë profesori Hoedl 

dhe profesori Breitnexker kanë mbajtur një takim të përbashkët me Dekanin e sapozgjedhur të Fakultetit të 

Shkencave Kompjuterike profesor Dr. Dermaku. Ky raport është shkruar vetëm për programin e Shkencave 

Kompjuterike ndërsa një raport i ndarë është shkruar nga profesor Breitnecker për programin Matematikë.  

 

8.6.1 Të gjeturat të përgjithshme  

Takimi është mbajtur në një atmosferë të hapur dhe shoqërore me dy profesorët e sapozgjedhur të fakultetit. 

Të gjithë ishin të motivuar që të ofrojnë arsimimin të klasës së parë në Shkenca Kompjuterike në Kosovë. 

Aktualisht, programe në Shkenca Kompjuterike ofrohen edhe nga disa institucione të tjera, mirëpo sektori në 

rrije i TI-së në Kosovë sigurisht se mund të absorbojë të diplomuar të kualifikuar (shikoni RVV , 172). 

Profesorët e rinj kanë shkollim ndërkombëtarë dhe përvojë ndërkombëtare si dhe kanë njohuri të thella për 

situatën në Kosovë. Edhe pse ata kanë zëvendësuar disa profesorë, të cilët kishin hartuar kurrikulën, nuk 

pritet që struktura bazë të ndryshojë. Dokumentet shtesë të cilat përfshinin planin zhvillimor, licencat, CV-të 

e stafit dhe organogramin e fakultetit, kanë shërbyer si dokumente bazë për të vlerësuar programin e studimit 

në Shkenca Kompjuterike (në përputhje me Udhëzuesit për Ekspertë).  

 

 

8.6.2 Programi akademik dhe Menaxhimi i Studentëve  

8.6.2.1 Programi korrespondon me misionin e institucionit i cili ka për qëllim që të krijojë arsimim i cili përmbush 

nevojat e tregut të punës dhe zhvillon punën kërkimore. Sipas organogramit, ekziston një fakulteti i ndarë i 

Shkencave Kompjuterike i cili ofron dy programe të studimit: Dizajni i Softuerëve dhe Teknologji e 
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Informacionit. Programi i ri MSc duhet të kompletojë dy programet ekzistuese dhe të zgjerojë mundësitë e 

studentëve që të studiojnë në programin Shkenca Kompjuterike në Universitetin e Prizrenit (Ky program 

është MSc dhe jo MA ashtu siç është cituar në faqet e para të RVV-së).  

 

 

8.6.2.2 Programi është i përshtatshëm për në program MSc në Shkenca Kompjuterike. I ka katër semestra, secili prej 

tyre përmban gjashtë lëndë, dy prej të cilave janë zgjedhore për disa specializime. Secila lëndë për semestrat 

e parë ka 6 ECTS dhe punimi i diplomës ka 30 ECTS, që së bashku bëjnë 120 ECTS.  

 

Përmbajtja e secilës lëndë është përshkruar në Raportin e Vet Vlerësimit në mënyrë të detajuar edhe pse ka 

pak mungesë të koherencës së strukturës, e cila është e nevojshme për një orientim të mirë të studentëve. Kjo 

vlen gjithashtu edhe për literaturën e përgjithshme të programit. Literatura përfshin çdo libër i cili lidhet me 

programet ekzistuese në Shkencat Kompjuterike andaj ekspertët mendojnë se do të ishte më e dobishme nëse 

disa pjesë të literaturës të fshihen. 

 

8.6.2.3 Sipas informacioneve të marra nga takimet koncepti didaktik do të jetë në njërën anë një themel i fortë në 

teori, posaçërisht në matematikë dhe në anën tjetër për punët në laboratorin e planifikuar të kompjuterëve i 

cili ekziston vetëm pjesërisht. Parimisht për temën e Masterit planifikohet të ketë bashkëpunim të afërt me 

firmat private. Duket se ka konsensus në mes të stafit akademik në lidhje me konceptin didaktik i cili veçse 

është praktikuar në programet BA.  

 

 

8.6.2.4 Programi i planifikuar BA korrespondon plotësisht më standardet ndërkombëtare mirëpo ashtu siç është 

përmendur më herët – ka nevojë për një strukturë koherente pasi që duket se është i mbi ngarkuar.  

 

8.6.2.5 Ngarkesa e përgjithshme për një vit është 60 ECTS, secila prej tyre llogaritet për 25 orë, për shembull në 

total 1500 orë. Puna në klasa është llogaritur 600 orë për një vit. Prandaj, studentët kanë 900 orë në vit për 

studim të pavarur, e cila korrespondon me standardet ndërkombëtarë. Përpos kësaj, në secilin vit studentët 

mund të zgjedhin në mes të dy lëndëve zgjedhore,  

 

 

8.6.2.6 Caktimi i ECTS-ve ka një orientim të fortë drejt matematikës Nuk është e qartë nëse ka kohë të mjaftueshme 

për punën praktike në laboratorin e kompjuterëve. Në kuptim të kualifikimeve të kërkuara në tregun e punës, 

aftësitë praktike duhet të jenë të rëndësisë së lartë. Programi nuk i referohet rezultateve të pritura të mësimit. 

Është kryesisht e ndarë në mes të pjesës teorike dhe jo nga nevojat e tregut të punës. 

 

8.6.2.7 Kriteret e pranimit janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Programi i ri MSc do të filloj në vjeshtë 

me 60 studentë. Duhet të pranohen studentë me gradën BA nga Universitetet e tjera apo me gradën BA në 

Dizajn të Softuerëve dhe Teknologji Informative nga Universiteti i Prizrenit. Institucioni pret që rreth 50 të 

diplomuar nga programet ekzistuese BA të regjistrohen në vjeshtën e vitit 2014.  

 

 

8.6.2.8  Në dokumentet shtesë të cilat i kemi pranuar, janë paraqitur 12 profesorë (me doktoratë) dhe 7 asistentë. 

Raport në vitin e parë për 60 studentë është 5 studentë për një profesorë, në vitin e dytë 10 studentë. Edhe pse 

shumica e profesorëve janë part ime, raporti në mes të stafit akademik dhe studentëve është i përshtatshëm.  

 

 

Përfundim: Programi formalisht është në përputhje me kriteret e Bolonjës. Mirëpo përmbajtja është e 

mbingarkuar dhe nuk ka strukturë të qartë për studentët. Ka orientim kah matematika dhe duhet të ketë më 

tepër peshë në drejtim të aftësive dhe aplikimeve. Përmbajtja: lëndët duhet të tregojnë ndërlidhjet në mes të 

tyre dhe se duhet të riformulohen plotësisht, përfshirë këtu listën e literaturës.  

 

8.6.3 Stafi  

8.6.3.1 Sipas materialeve në dispozicion, tre profesorët e sapozgjedhur kanë kontratë full time dhe se ata do të 

sigurojnë se do të ketë raport të mirë ne mes të stafit full time dhe atij part time. Gjithë profesorët e tjerë 9, 

kanë kontratë part time dhe punojnë në universitete të tjera apo në firma private. Gjithë profesorët 
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mbështeten nga 7 asistentë. Vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet mbikëqyrjes së punës praktike të 

studentëve gjatë punës në laboratorët e kompjuterëve. Menaxhimi i përhershëm i cilësisë duhet të sigurojë se 

mësimdhënia i delegohet në masë tepër të vogël asistentëve.  

 

 

8.6.3.2 Kualifikimi i gjithë profesorëve është i lartë, dhe kjo demonstrohet me listën e gjatë të publikimeve përfshirë 

publikime në revista me renome. Shumica kanë gjithashtu përvojë të gjatë në mësimdhënie, pjesërisht edhe 

në shtetet e huaja. Aktivitetet e tyre të mësimdhënies janë të fokusuar në lëndët në të cilat ata kanë përvojë.  

 

 

8.6.4. Hulumtimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtarë  

8.6.4.1 Disa nga profesorët janë të përfshirë në aktivitete të hulumtimit jashtë institucioni për shkak të kontratave të 

tyre part time. Pasi që shumica e tyre kanë një listë të gjatë të publikimeve me standarde të larta në 

mësimdhënie, kjo gjë do të ketë ndikim pozitiv. Mesatarisht, shumica e profesorëve japin mësim në lëndët ku 

ata kanë bërë publikime. Ligjëruesit e jashtëm nuk luajnë ndonjë rol këtu, mirëpo duhet të sigurohet se 

asistentët nuk japin mësim në vend të profesorëve.  

 

 

8.6.4.2 Asnjë informacion i saktë nuk është dhënë sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtarë në mësimdhënie dhe në 

hulumtim. Mirëpo mund të supozohet se ekzistojnë bashkëpunime, kryesisht në hulumtim me institucionet e 

huaja aty ku profesorët kanë kryer shkollimin e tyre. Përpos kësaj, ekzistojnë 11 marrëveshje të 

bashkëpunimit dhe 5 prej tyre janë në nënshkrim e sipër. Këto argumente duhet të zhvillohen edhe më tej.  

 

8.6.4.3 Studentët në programet BA janë të përfshirë në projekte të bashkëpunimit, e çka përfaqëson një lidhje për 

studentët e ardhëm të programit MA. Këto kanë për qëllim që të zgjerojnë projektet e bashkëpunimit 

posaçërisht me firmat private në Kosovë, për arsye edukative dhe financiare.  

 

 

Përfundim: Duhet të intensifikohen përpjekjet për hulumtim në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit 

dhe me institucionet. Bashkëpunimet individuale në hulumtim janë zgjidhja e dytë më e mirë. Për më tepër 

është e rëndësishme që të krijohen projekte hulumtimi brenda institucionit, brenda kampusit të Universitetit 

të Prizrenit.  

 

8.6.5. Financat dhe infrastruktura 

8.6.5.1 Universiteti ka një plan të përgjithshëm buxhetor i cili nuk i referohet në mënyrë të qartë programit të ri MSc 

në Shkenca Kompjuterike. Megjithatë programi MSc përfaqëson një vazhdimësi të programeve të nivelit BA 

dhe se burimet e njëjta mund të përdoren për caktimin e profesorëve të rinj. Pasi që programi MA është disi 

si prioritar në institucion, buxheti për personelin mund të konsiderohet se është i sigurt.  

 

 

8.6.5.2 Institucioni është duke ndërtuar një ndërtesë të re e cila do të ketë edhe dy kate shtesë për shtimin e hapësirave 

për laboratorët e kompjuterëve. Aty do të jenë 40 ulëse, pjesërisht të financuara nga Tempus, dhe do të ketë 

instalime të tjera si Optic-fibre-Campus Ring, ËAN dhe WI-FI, Moodle dhe Sistemin e Shërbimeve të 

Studentëve. Duhet të theksohet se e gjitha kjo duhet të implementohet më së largu deri në vitin akademik 

2014 – 2015.  

 

 Sa i përket bibliotekës, ka vetëm disa libra të cilët janë adekuat për programin MSc. Për licencim Universiteti 

ka dy opsione për softuerët e nevojshëm: që kjo të merret nga ministria apo të merret si operator arsimor. 

Vendimi do të merret pas akreditimit. 

 

 

Përfundim: Financat dhe infrastruktura nuk janë një pengesë për akreditim. Mirëpo duhet të sigurohet se 

alokimi i resurseve dhe prokurimi nuk paraqesin mbingarkesë për programet ekzistuesve BA.  

 

8.6.6 Menaxhimi i Cilësisë  
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8.6.6.1 Menaxhimi i Cilësisë pritet të ndjek sistemin ekzistues dhe kjo duhet të aplikohet në mënyrë strikte. Një nga 

elementet e tij janë edhe pyetësorët (shikoni RVV, f.200). 

 

8.7 Përfundim i përgjithshëm:  

Programi i ri MSC (jo MA) është një vazhdimësi e rëndësishme për arsimin në Shkencat Kompjuterike, si në 

nivelin e Universitetit të Prizrenit ashtu për tregun e punës, Në mënyrë që ky program të jetë konkurrues, 

edhe hartimi i tij duhet të jetë koherent. Stafi është i kualifikuar dhe i motivuar për mësimdhënie dhe për 

hulumtim. Bashkëpunimi ndërkombëtarë duhet të rritet ndërsa zhvillimi i infrastrukturës nuk duhet të 

vonohet. Struktura formale është në përputhje me kriteret e Bolonjës.  

 

 

 

 

 

Rekomandimi final: 

Programi Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të Komunikimit të aprovohet për një periudhë tre 

vjeçare pas së cilës periudhë duhet të rishikohet përsëri nga paneli i ekspertëve.  

 

 

 

 

9. Takimi me studentë  

Nuk është caktuar asnjë takim me studentët, pasi që programet janë të reja dhe nuk kanë studentë të 

regjistruar. Megjithatë ekipi i ekspertëve ndjehet keq që nuk ka pasur mundësinë që të takojë ndonjë studentë 

pasi që disa nga programet të niveleve të tjera ekzistonin dhe se sipas ekspertëve takimet me studentë janë 

gjithmonë të vlefshme.  

 

 

10. Vizita në objekte  

Vizita në objekt ka qenë mjaft e dobishme. Është e qartë se ndërtimi i hapësirave të reja është jetike për 

zgjerimin e mëtejmë të universitetit. Ekspertët e jashtëm kanë vizituar amfiteatrin, disa nga sallat e 

ligjëratave dhe bibliotekën, së bashku me tokën e propozuar për tu ndërtuar hapësira të reja të universitetit. 

Fatkeqësisht sa i përket bibliotekës; nuk kishte asnjë person përgjegjës për bibliotekën, raftet e mbyllura të 

librave; dhe sistemi manual i kartave; i ka lëndë ekspertëve përshtypje negative. Biblioteka – përpos faktit se 

ka plane për zgjerim – është në nevojë tepër të madhe për zhvillim të mëtejmë  

 

 

11. Përmbledhje të përgjithshme dhe rekomandime për Universitetin e Prizrenit  

Është pranuar se Universiteti i Prizrenit është duke iu nënshtruar rritjeve të shpejta strukturore dhe zgjerimit 

në programet e studimit. Një proces i tillë kërkon një balancim të vështirë në mes të rritjes (posaçërisht 

programet pas universitare), burimeve të kufizuara dhe nevojave të vazhdueshme të studentëve ekzistues dhe 

të programeve të studimit. Universiteti do të ballafaqohet me probleme nëse fillon të ofrojë më tepër 

programe të studimit se sa që ka burime për ti mbuluar ato. Rekomandohet që universiteti të:  

 

11.1 Hartojë një plan/ strategji afat shkurtër, afat mesme dhe afat gjatë institucionale për zhvillim (e cila mbulon 

stafin akademik, zhvillimin e programeve akademike, ndërtimin e programeve, zhvillimin e bibliotekës, etj.) 

e cila lidhet me afate kohore dhe me caktimin e burimeve si dhe me misionin e përgjithshëm të universitetit;  

 

 

11.2 Zhvillimin e politikave për zhvillimin e stafit akademik dhe zhvillimin e hulumtimit të cilat lidhen me burime 

dhe me afate të përshtatshme kohore. Kjo duhet të lidhet me pikën 11.1. më sipër; 

 

11.3 Krijimin e një plani zhvillimor për bibliotekën i cili ka lidhje me zhvillimin e programeve akademike (atyre 

ekzistuese dhe atyre të cilat planifikohen në të ardhmen) – si pjesë e planit të përgjithshëm institucional për 

zhvillim;  
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11.4 Të fuqizohet sigurimi i cilësisë së universitetit dhe të zgjerohen strukturat, sistemet dhe proceset për të 

adoptuar dhe për të fuqizuar një shabllon të përbashkët universitar për dhënien e informacioneve. 

Informacionet e dhëna në RVV për programe të ndryshme të studimit kanë pasur dallime të mëdha në detaje 

dhe në përmbajtje e cilësi (BA Gjuhë dhe Letërsi Shqipe = 98 faqe – Master në Shkenca Kompjuterike = 11 

faqe. Gjitha propozimet për programe të reja duhet të kenë përshkrimin e detajuar të lëndëve të cilat japin 

informacione të detajuara për stafin akademik dhe statusin e tyre; metodat e sakta të vlerësimit të studentëve 

dhe elementet të cilat përbëjnë vlerësimin e tyre; tekstet dhe revistat e rekomanduara për lexim, etj. Proceset 

e brendshme të sigurimit të cilësisë së Universitetit të Prizrenit duhet të sigurojnë një formë konsistente dhe 

uniforme të dhënies së informacioneve në mënyrë që të lehtësohet akreditimi i jashtëm;  

 

11.5 Të sigurohet se gjitha programet e reja të për akreditim të prezantohen me rezultate të përshtatshme të 

mësimdhënies në nivelin e programit si dhe me rezultatet e mësim-marrjes në nivel të lëndëve të cilat lidhen 

edhe me metodat të përshtatshme të vlerësimit të tyre. Kjo duhet të lidhet gjithashtu me ECTS të cilat 

bazohen në rezultatet e të mësuarit dhe me ngarkesën e stduentëve (ashtu siç shkruhet në Udhëzuesin e 

ECTS); 

 

 

11.6 Të sigurohet se ekipet të cilat hartojnë kurrikulat dëshmojnë lidhje në mes të propozimeve të tyre dhe pika të 

përshtatshme të referencave të jashtme (kombëtare dhe ndërkombëtare) – përshkruesit e niveleve;   

 

11.7  Të sigurohet se rregulloret e universitetit për studime pas universitare përfshijnë rregullat për progresin e 

studentëve, standardet për dhënien apo mos kalimin e lëndëve, politikat e përsëritjes së studimeve, etj;  

 

11.8 Aty ku është mundshme, planet për zhvillimin e ardhëm të kurrikulave të mbështeten nga projektet TEMPUS 

në mënyrë që të fitohet mbështetja dhe përfitime të tjera nga përvojat ndërkombëtare.  

 

 

12. Rekomandime për AKA-në 

(Rekomandimet në vijim janë dhënë në mënyrë që AKA të mund ti merr parasysh për proceset e saj të 

vlerësimit)  

 

12.1 Gjitha propozimet për kualifikime (vlerësimi i programeve, akreditim – ri/akreditim) duhet gjithmonë ti 

ofrohen ekspertëve me dokumente të kompletuara për kualifikimet si dhe për lëndët që programet përmbajnë. 

Këto duhet të përfshijnë: rezultatet e të mësuarit dhe përshkrimin e detajuar të metodave të vlerësimit.  

 

 

12.2 Do të ishte e dobishme nëse Kosova do të adoptonte rregullore dhe udhëzues për tituj e aprovuar apo 

emërtimet e gardave akademike dhe profesionale (rregullat për BA, BSc, MA, MSc, LL.M.Eur, etj.).   

 

 

13. Përmbledhje për rekomandimet finale për programet e studimit  

 

13.1 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

Programi BA Gjuhë dhe Letërsi Shqipe rekomandohet për aprovim për një periudhë prej tre viteve me kusht 

që të ndërmerren hapa të menjëhershëm për të angazhuar stafin akademik me marrëdhënie të përhershme të 

punës (komentet dhe rekomandimet në seksionin 8.1.3) dhe të garantohet kualifikimi i mëtejmë të stafit 

akademik i cili mban titullin Master. Gjithashtu, rekomandimi në lidhje me furnizimin e bibliotekës me 

literaturë të përshtatshme dhe bashkëkohore (komente dhe rekomandime në seksionin 8.1.4) duhet të merren 

parasysh seriozisht. 

 

 

13.2 Gjuhë dhe Letërsi Angleze (BA) 

Programi BA “Gjuhë dhe Letërsi Angleze” rekomandohet që të akreditohet për një periudhë tre vjeçare me 

kusht që të ndërmerren masa të menjëhershme për shtimin e stafit akademik full time për lëndët kryesore dhe 

se programit ti jepet një emër më i saktë. Po ashtu duhet të ndërmerren reforma në përputhje me 

rekomandimet e cekura më sipër. 
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13.3 Matematikë (BSc) 

Programi (BSc) në Matematikë nuk rekomandohet për aprovim. Programi duhet të rishikohet para se të 

behën bisedime të tjera për akreditim. 

  

13.4 Integrime Evropiane dhe Administratë Publike (LL.M.Eur) 

Programi LL.M.Eur Integrime Evropiane dhe Administratë Publike nuk rekomandohet për akreditim.  

 

 

13.5 Master në Administrim Binzesi (MBA) 

Programi Master në Administrim Biznesi rekomandohet për akreditim për një periudhë tre vjeçare me 

maksimum 80 studentë të regjistruar. Gjithashtu rekomandohet që të ndryshohet titulli i programit në Master 

i Shkencave MSc në Administrim Biznesi.  

 

 

 

 

13.6 Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të Komunikimit (MSc) 

Programi Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të Komunikimit aprovohen për një periudhë tre 

vjeçare. 

 

 

      Prof. Stephen Adam/ Formerly, University of Westminster   

      Prof. Dr. Shezai Rrokaj / University of Tirana  

      Prof. Dr. Erich Hoedl / European Academy of Sciences and Arts  

      Prof. Dr. Hans Tuemmers / Formerly, Hohenheim University 

Stuttgart 

      Prof. Dr. Felix Breitnecker / Technical University of Vienna 

      Prof. Dr. Hans Dieter Petzold / University of Erlangen-

Nuernberg 
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SHTOJCA 1 

Përgjigjet e ekspertëve ndaj komenteve të Universitetit të Prizrenit të bëra në draft raport – 22 Maj 2014  

1. Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) - Shezai Rrokaj 

1.1 Komentet e institucionit në lidhje me rekomandimet për programin Gjuhë dhe Letërsi Shqipe janë ofruar në 

gjuhën shqipe dhe reflektojnë aprovimin e tyre për pika 8.1.1 deri 8.1.5.2.   

1.2 Aprovimi i rekomandimeve është komunikuar gjithashtu për pikën 8.1.5.2 dhe në lidhje me: Tabelën e 

prezantuar në faqen 3... Lëndët të cilat reflektojnë në pikat 5.14 dhe 37, lëndët e Historisë së Fonetikës, 

Dialektologji, titulli i lëndës Linguistikë Indo Evropiane, Filozofia e Gjuhës dhe Civilizimit Latin, 

Linguistika Sllavo – Ballkanike, segmentet L+U dhe ECTS-te, faqe 12, pika 4, faqe 17, titulli i lëndës Hyrje 

në Letërsinë Shkencore Shqipe ka ndryshuar në Hyrje në Letërsinë Shqipe, etj.  

1.3 Përpos kësaj, institucioni ka marrë seriozisht në konsiderim rekomandimet tona shtesë dhe se ata kanë 

premtuar dhe kanë garantuar se do të ndërmarrin gjithë hapat e nevojshëm për të përmbushur këto 

rekomandime, megjithatë kjo kërkon kohë dhe përpjekje.  

2. Gjuhë dhe Letërsi Angleze (BA) - Dieter Petzold 

2.1 Në komentet e bëra institucioni ka siguruar dhe ka parashikuar se çka do të bëjnë për zhvillimin e ardhshëm 

të Departamentit të Gjuhës Angleze dhe programit të tij BA. Kjo është një element i mirë mirëpo duhet pasur 

parasysh se detyra ime si një vlerësues së një status qou, dhe duke pasur parasysh se nuk kam qasje në 

dokumentet të cilat specifikojnë këto parashikime, vlerësimi i tyre është përtej kapacitetit tim. Kjo lidhet 

posaçërisht me artikujt 2, 3, 4, 5 dhe 6.   

2.2 Sa i përket emërtimit të programit është thënë se “Universiteti i Prizrenit mund të ofrojë vetëm BA në Gjuhë 

dhe Letërsi Angleze, dhe jo BA në Edukim, pasi që ky është një vendim i Mistrisë së Arsimit, shkencës dhe 

Teknologjisë. Kjo nuk e ndryshon faktin se (ashtu siç është dokumentuar në raport, dhe në kundërshtim me të 

kuptuarit e përgjithshëm ndërkombëtarë të emërtimit “BA Gjuhë dhe Letërsi Angleze) programi në fakt është 

i lidhur me trajnimin e mësimdhënësve të gjuhës angleze. Megjithatë, nëse AKA, Universiteti i Prizrenit dhe 

Ministria e Arsimit, shkencës dhe Teknologjisë pajtohen për ndonjë emërtim tjetër i cili shpreh karakterin 

didaktik të programit – apo nëse ata pajtohen që kjo kontradiktë nuk është e rëndësishme – atëherë unë nuk 

kam asnjë kundërshtim. Unë rekomandoj fuqishëm që të ndryshohet emërtimi i programit, mirëpo nuk do të 

insistoj në këtë që ky të jetë kusht për akreditimin e programit për tri vite.  

2.3 Jam i lumtur që Departamenti i Gjuhës Angleze është i gatshëm që të bëjë ndryshimet në kurrikulë për 

programin BA në përputhje me rekomandimet e mia. Ndryshimet e specifikuara në artikullin 7 të komenteve 

dhe në versionin e rishikuar të programit të studimit i cili i ishte bashkangjitur komenteve, sigurisht se janë 

një hap në drejtimin e duhur, mirëpo unë mendoj se këto reformime nuk duhet bërë vetëm në drejtim të 

ndryshimit të lënëve nga zgjedhore në obligative. Unë sugjeroj që Departamenti i Gjuhës Angleze të kushtojë 

më tepër kohë që të diskutojë politika të përbashkëta të cilat çojnë në rishikimin e plotë të kurrikulës e cila 

përfshin jo vetëm titujt mirëpo edhe përmbajtjet e lënde në përputhje me parimet e sugjeruara në raportin tim.  

3. Matematikë (BSc) - Felix Breitnecker 

 SHËNIM: Ass Prof Dr.Ismet Temaj, Dekani i Fakulteti të Edukimit, Universiteti i Prizrenit pajtohet me 

raportin origjinal dhe se nuk ka asnjë kundërshtim objektiv apo subjektiv. Raporti dhe rekomandimet e tij 

janë konfirmuar.  

4. Integrime Evropiane dhe Administratë Publike (LL.M.Eur) - Stephen Adam 

Përgjigjet dhe reagimet pozitive ndaj draft raporti janë të mirëseardhura për ekspertët mirëpo ato nuk 

adresojnë dhe nuk zgjidhin shumicën e aspekteve serioze strukturale, të burimeve dhe defekteve konceptuale 



 29 

të cilat janë identifikuar në raport. Numri dhe natyra e çështjeve të rëndësishme të identifikuara në raport nuk 

mund të zgjidhen në një afat të shkurtër kohor. Gjithashtu ka ende shumë informacione të cilat mungojnë, 

përfshirë përshkrimet e detajuara të lëndëve, detajet dhe metodat e vlerësimit të studentëve, rezultatet e të 

mësuarit, CV-të e stafit akademik. Rekomandimet origjinale janë konfirmuar – për momentin Integrime 

Evropiane dhe Administratë Publike nuk rekomandohet për akreditim.  

5. Master në Administrim Biznesi (MBA) - Hans J Tümmers 

Profesori në krye të programit MBA është sigurisht i vetëdijshëm për problemet të cilat lidhen me stafin 

akademik, me mungesën e aktiviteteve të hulumtimit dhe me hapësirat e varfra, posaçërisht laboratori i 

kompjuterëve dhe biblioteka. Sa i përket gardës akademike rekomandimet për ndryshimin e emërtimit nga 

MBA në Master i Shkencave në Administrim Biznesi (M.Sc.) janë pranuar. Studentët të cilët pranohen në 

program nuk kanë përvojë praktike në biznes gjë që është një kusht ndërkombëtar për tu pranuar si program 

MBA.  

 

 

6. Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji të Komunikimi (MSc) - Erich Hoedl 

6.1 Komentet e bëra në draft sqarojnë gjitha çështjet e hapura. Kurrikula tani është strukturuar në mënyrë më 

koherente. Ndikimi i matematikës në program është zvogëluar në favor të aftësive dhe secili modul apo lëndë 

tani specifikon rezultatet e të mësuarit, përmbajtjet, strategjinë e mësimdhënies dhe literaturën.  

6.2 Disa nga profesorët e kaluar janë zëvendësuar me mësimdhënës të cilët kanë kualifikime të njëjta. 

Bashkëpunimi kombëtar dhe ndërkombëtarë duket se do të zhvillohet tutje. Megjithatë aktivitetet e 

hulumtimit ende janë në fazën planifikuese dhe se ka nevojë për më tepër vëmendje.  

6.3 Si përmbledhje, programi rekomandohet për aprovim për tre vite dhe se më pas duhet ti nënshtrohet 

vlerësimit nga paneli i ekspertëve. 
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RAPORTI FINAL I VLERËSIMIT TË JASHTËM  

 

Universiteti i Prizrenit  

 

Republika e Kosovës  

 

 

 

 

 

 

 

18 qershor 2014  

 

 

 

 

 

NGA KOMITETI I VLERËSIMIT TË JASHTËM  

Prof. Dr. Monika Petermandl, FH$ien-Studiengänge der ËKË, Vjenë 

Prof. Dr. Tanja Dmitrovic, Universiteti i Lubjanës  

 

Komisionuar nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës (AAK)  
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HYRJE 

Ky raport është rezultat i një procesi kontrolli nga ana e kolegëve në Universitetin e Prizrenit (më tej në dokument 

UPZ) që është zhvilluar në qershor 2014, me vizitën në institucion më datë 5 qershor 2014.  

Synimet e vëna nga AAK përfshinin akredimin e programeve mësimore të Universitetit si në vijim: 

• Master në Kontabilitet dhe Auditim (MSc) 

Ekspertët Prof. Dr. Monika Petermandl, FH$ien der $K$ (Universiteti i Shkencave Aplikative të Vjenës, Dhoma e 

Ekonomisë, Austri)  dhe Prof. Dr. Tanja Dmitrovic, Universiteti i Lubjanës (Slloveni) do të donin të shprehnin 

mirënjohje AAK për mikëpritjen dhe atë Prof. Dr. Ferdije Zhushit-Etemit, MR. Basri Mujës, Furtuna Mehmetit dhe 

Fisnik Gazhit për besimin dhe mbështetjen profesionale të treguar. Ekspertët poashtu do të donin të falënderonin 

menaxhmentin dhe personelin akademik e joakademik të UPZ për përgatitjen e RVV dhe për vizintën në UPZ, që iu 

dha EE një mundësi për të marrë më shumë informata nga menaxhmenti, nga Rektori Prof. Dr. Zahadin Shemsidini 

dhe udhëheqësi i programit dhe njëkohësisht Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Bekim Berisha, në mënyrë që 

të diskutohej më në thellësi çështjet që kanë të bëjnë me programin e studimeve. Ne poashtu do të donim të 

falenderonim mbikqyrësin e shërbimit të studentëve për mbështetjen që ia dha bisedës tonë përmes ofrimit të 

përkthimit.  

  

BAZA E INFORMATAVE  

Raporti në vijim është bazuar në informatat e nxjerra nga 

• Raporti i Vetëvlerësimit (RVV) 

• Vizita në Institucion 

• Informatat dhe dokumentet shtesë të ofruara gjatë dhe pas vizitës 

 

RVV i është dorëzuar EE në kohë. Megjithatë në të kishte disa mospërputhje dhe poashtu gabime në lidhje me disa të 

dhëna. Përkthimi në anglisht nuk ishte i kompletuar (kishte disa fraza në shqip) dhe në përgjithësi ishte i varfër nga 

aspekti gjuhësor. Si rrjedhojë e këtyre fakteve EE e pati të vështirë që të kuptojë në mënyrë të duhur kuptimin e disa 

përshkrimeve të lëndëve mësimore.  

 

EE vlerëson faktin që gjatë bisedave në vizitën në institucion shumica e këtyre paqartësive u sqaruan dhe dëshiron të 

pohojë që Prof. Berisha ka ofruar përgjigje kompetente dhe të bindshme në lidhje me pyetjet e EE.  

 

Edhe gjatë vizitës në institucion dhe menjëherë pas saj, EE ka pranuar dokumentet e përmirësuara që kanë qenë mjaft 

të dobishme për vlerësimin nga ana e EE.  
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PRANIMI I KOMENTEVE NGA UNIVERSITETI I PRIZRENIT 

 

Më 17 qershor 2014, EE ka pranuar komentet nga UPZ në lidhje me raportin preliminar.  

 

EE vlerëson këto komente dhe dëshiron që të falënderojë UPZ-në.  
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1. PROGRAMI AKADEMIK DHE MENAXHIMI I STUDENTËVE 

 

• Përputhja me deklaratën e misionit 

 

Deklarata e misionit të UPZ-së është e formuluar në mënyrë shumë të hapur: "Universiteti i Prizrenit i 

shërben rajonit të Prizrenit dhe Republikës së Kosovës përmes pranimit, përgatitjes dhe arsimimit të 

studentëve që të jenë të diplomuar të suksesshëm në tregun e punës në Kosovë, në rajon dhe në Kosovë" (f. 4 

RVV).  

 

Në këtë kuptim, programi i nivelit Master në Kontabilitet dhe në Auditim është në përputhje me deklaratën e 

misionit. Veç kësaj, programi do të mund të përshtatet mjaft mirë me degën e Fakultetit të Ekonomisë në 

UPZ.  

 

Ky fakultet tashmë ofron programe në nivelin Bachelor në Administrim Biznesi dhe Menaxhim 

Ndërkombëar. Të dyja programet janë duke përfunduar ciklin e parë të tyre në mes të 2014. Kështu që të 

diplomuarit do të vlerësojnë mjaft ofertën për studime të nivelit master në mënyrë që t'i vazhdojnë studimet e 

tyre në ekonomi.   

 

Programi ka një orientim të shprehur drejt tregut të punës. Sipas të dhënave të shoqatës rajonale të punësimit, 

ka 2600 firma që veprojnë në rajonin e Prizrenit. Sipas një hulumtimi të bërë përmes 100 intervistave cilësore 

me menaxherë biznesi, doli që ka nevojë për profile, të cilat është duke i përgatitur programi master.   

 

• Cilësia e programit, shtrirja dhe synimet akademike, përputhshmëria e tyre me diplomen akademike  

Programi i nivelit Master është i bazuar në njohuritë dhe shkathtësitë paraprake që janë fituar gjatë studimeve 

të nivelit Bachelor. Ky program iu ofron studentëve njohuri të avancuara të Kontabilitetit Financiar, të 

Raportimit Financiar, të Kontabilitetit Menaxherial, Analizës Financiare dhe çështjeve të tjera që kanë të 

bëjnë me korporatat. Programi poashtu përfshin Metodologjinë e Hulumtimit Shkencor dhe Statistikën.  

Programi iu mundëson studentëve dy specializime: si Kontabilist të Certifikuar dhe Auditor, si dhe si Shef i 

Shërbimit Financiar në Kompani. UPZ ka harmonizuar kurrikulat dhe planprogramet në mënyrë të pjesshme 

me programin për certifikim të kontabilistëve dhe auditorëve që ofrohet nga Shoqata e Kontabilistëve dhe 

Auditorëve të Certifikuar të Kosovës (SCAAK). Në këtë mënyrë, të diplomuarit në nivelin master do të jenë 

në gjendje që të marrin Certifikatën e Kontabilistit pas nënshtrimit të një testi të shkurtër nga ana e SCAAK 

(f. 6 RVV). EE vlerëson që kjo marrëveshje me SCAAK paraqet një mundësi unike të shitjes për UPZ dhe 

një shans të veçantë për punësim.  
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• Të bazuarit në konceptin gjithëpërfshirës didaktik 

Duket se ka një zotim të përbashkët ndaj metodave aktive të mësimdhënies dhe mësimit. Në përshkrimin e 

lëndëve janë cekur këto metoda stereotipe: ligjeratat, prezantimet e studentëve, diskutimet, puna seminarike, 

puna kërkimore. Veç kësaj, në disa raste janë cekur edhe ushtrimet, qasja interaktive, konsultimet dhe 

punimet seminarike.  

EE bisedoi me udhëheqësin e programit të studimeve në lidhje me një qasje intersante ndaj punës praktike, që 

duket se është e mishëruar në disa detyra që duhet t'i bëjnë studentët, drejtpërdrejt në kompani dhe t'i 

prezantojnë rezultatet në klasë. Poashtu, teza e masterit mund të ndërlidhet me një lloj pune praktike dhe t'i 

trajtojë problemet praktike që duhet të zgjidhen me metoda shkencore.  

 

• Të qenit në përputhje me standardet ndërkombëtare 

 

Ka një referim ndaj një programi studimesh të ngjashëm që ofrohet nga Universiteti i Luksemburgut (f. 7 

RVV). Nuk është shpjeguan në mënyrë të bindshme se pse është zgjedhur si model vetëm programi nga 

Luksemburgu. Megjithatë, po t'i hedhim një sy programeve të kësaj fushe në Evropë, që poashtu vejnë 

theksin në të qenit aplikativ në praktikë (p.sh. Masteri në Menaxhim Financiar dhe Kontroll i dhënë nga 

Universiteti i Shkencave Aplikative të Odës Ekonomike të Vjenës) tregon që ka një grup lëndësh mësimore 

dhe të profilit të kompetencës që është i ngjashëm.   

 

Në përputhje me standardet e Bolonjës, programi i studimeve programi i studimeve mbulon 4 semstra, secili 

semestër me nga 30 ECTS kredi. Ai bazohet në nivelin bachelor dhe iu ofron studentëve qoftë njohuri, 

shkathtësi dhe kompetenca të avancuara në fushën e kontabilitetit dhe auditimit dhe me kompetenca 

akademike dhe hulumtuese, që duhet të dëshmohen në tezën e masterit.  

 

• Mundësi të mjaftueshme për punë të pavarur, për reflektim dhe analizë 

 

Qasjet didaktike të cekura më sipër kërkojnë nga studentët që të bëjnë studime të pavarura (punime 

seminarike, prezantime, hulumtime të aplikuara në kompani). Prezenca obligative në klasa është 17 orë në 

javë: 10 orë ligjërata, 7 orë ushtrime), që iu lë studentëve kohë të mjaftueshme për punë të pavarur, për 

reflektim dhe për analizë.  

 

• Të qenit i duhur dhe i arsyeshëm caktimi i kredive ECTS.  

Është sqaruar gjatë bisedave të zhvilluara gjatë vizitës në institucion që 1 ECTS korrespondon me 30 orë 

ngarkesë në studime. Lëndëve obligative i janë dedikuar nga 7 dhe 6 ECTS, një lëndë zgjedhore 4 ECTS. Kjo 

është adekuate për programe të nivelit Master që kërkojnë një sasi më të madhe të punës së pavarur.  

Rekomandim: të monitorohet ngarkesa e studentëve  
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• Të qenit të menaxhueshëm ngarkesa e studentëve  

EE rekomandon që të bëhet monitorimi i ngarkesës së studentëvë (p.sh përmes inkurajimit të studentëvë që të 

mbajnë një ditar të mësimit ose përmes intervistave të shpeshta). Duke qenë se programi është i ri, atëherë 

deri më tani nuk ka një përvojë të grumbulluar në lidhje me këtë çështje.  

 

• Metodat e mësimit dhe përmbajtja e njësive mësimore, a janë të mjaftueshme për arritje të 

suksesshme të synimeve dhe rezultateve të programit?  

 

Struktura e përgjithshme e programit duket se është relevante (kishte pak konfuzion sa i përket lëndëve 

obligative dhe atyre zgjedhore dhe kjo u sqarua gjatë bisedave të zhvilluara gjatë vizitës në institucion).  

Pika kryesore është që përshkrimet e lëndëve mësimore të cekura në RVV, në shumë raste janë shumë të 

përgjithshme, nuk janë të qarta dhe ndonjëherë edhe të paqarta. Kjo mund të jetë si rrjedhojë e përkthimit të 

dobët, megjithatë për EE bëhet e vështirë që të vlerësohen në mënyrë të mjaftueshmë. Kjo vlen sidomos për 

përshkrimet e synimeve dhe rezultateve të pritura (kjo mungon në lëndën Financat Korporative!). Duket që 

kuptimi i "rezultatit të mësimit" (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat që studentët i fitojnë gjatë 

studimeve) nukjanë marrë plotësisht parasysh nga ana e autorëve të lëndës mësimore. Përndryshe, rezultatet e 

mësimit do të mund të ishin formuluar në mënyrë më konkrete. Në disa raste një qasje në lidhje me 

përmbajtjesn dhe literaturën relevante do të ishte e dobishme për vlerësimin e rëndësisë së lëndëve mësimore. 

Marrë në përgjithësi, thelbi i lëndëve dëshmon për kompetencën e përpiluesve të lëndëve mësimore.  

Sa i përket formës, përshkrimet e lëndëve mësimore në përgjithësi janë korrekte, ato përmbajnë: deklarata në 

lidhje me synimet dhe rezultatet e pritura, përmbajtjen, formën e mësimit dhe nxënies, literaturën. 

Megjithatë, referencat e dhëna sa i përket literaturës do të duhej të ceknin edhe vitin e botimit (shih lëndët: 

Kontabilitet Financiar i Avancuar, Hyrje në të drejtën e kompanive, Shërbimet e Auditimit dhe të 

Sigurimeve, Auditimi i Brendshëm).  

Rekomandim: Të formulohen në mënyrë më të saktë përshkrimet e lëndëve mësimore, veçanërisht sa i përket 

rezultateve të mësimit dhe të ofrohet literatura e plotë (duke përfshirë vitin e publikimit).  

 

 

 

• Mbivendosja e përmbajtjes akademike 

Brenda kurrikulës së programit master nuk është vërejtur të ketë mbivendosje të përmbajtjes. EE poashtu ka 

kërkuar kurrikulën e dy programeve në nivelin bachelor që ofrohen nga Fakulteti i Ekonomisë në UPZ. Duke 

qenë se shumica e të diplomuarve në këto dy fakultete do të jenë studentë në nivelin Master, duhet që të 

përcillet në mënyrë të kujdesshme që të mos ketë mbivendosje joefikase në mes përmbajtjeve.  

 

• Kriteret dhe procedura e pranimit  
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Gjatë vizitës në institucion u sqarua që pranimi në programin master parashihet vetëm për studentë me 

diploma të nivelit bachelor nga programet bachelor në ekonomi, që përfshin një bazë solide të njohurive, të 

shkathtësive dhe të kometencës në kontabilitet. Ky sqarim ishte në kundërthënie me vërejtjen e cekur në 

RVV (që e përshkruante qasjen në program si shumë më të hapur). EE mbështet këtë kufizim. Duke qenë se 

është planifikuar pranimi i vetëm 60 studentëve në vit, atëherë si rrjedhojë është përzgjedhja e studentëve. 

Edhe në Universitetet e Evropes ndjeket kjo praktikë në nivelin master.  

 

Rekomandim: Të elaborohet procedura e pranimit dhe e përzgjedhjes.  

 

• Raporti numerik i personelit dhe studentëve 

Janë cekur 7 profesorë që do të japin mësim në këtë program studimesh. Sa i përket raportit numerik, të 60 

studentët me këtë numër mësimdhënësish do të jenë 8.5 studentë për një profesor.  

 

 

2. PERSONELI 

 

• Numri adekuat në mes personelit të rregullt dhe atij të jashtëm 

Në përgjithësi, janë 7 udhëheqës për 18 lëndë mësimore që janë propozuar për programin në nivelin master 

(secili mësimdhënës ka përgjegjësi për 2-4 lëndë mësimore). Nuk është i qartë profili i tyre nga CV-të e tyre. 

Janë dorëzuar CV-të e 6 mësimdhënësve (disa ishin vetëm në shqip): katër profesorë duket se janë të 

punësuar me orar të plotë në UPZ, një e cek si punëdhënës primar kolegjin Fama dhe në një CV mungon kjo 

lloj informate.  

Profesori që duhet të marrë përgjegjësinë për katër lëndë mësimore është i punësuar me orar jo të plotë. Të 

gjitha CV-të e dorëzuara tregojnë që ligjëruesit kanë përvojë profesionale të mjaftueshme në mësimdhënie, 

në punë hulumtuese dhe përvojë profesionale në financa, kontabilitet dhe auditim.  

Tani për tani planifikohet pranimi i gjashtë ligjëruesve të rinj, me dy pozita në auditim. Katër vendet tjera 

janë të planifikuara për mbështetje të lëndëe mësimore në biznes dhe në lëndët mbështetëse dhe 

metodologjike. Stafi akademik shtesë do të jetë në gjendje që të lehtësojë ngarkesën e tanishme të 

mësimdhënësve që janë të specializuar në programet e nivelit bachelor në kontabilitet dhe auditim.  

Rekomandim: Numri i profesorëve të rregullt do të duhej të rritej, në këtë proces të pranimit duhet të merret 

parasysh historiku i tyre i publikimeve.  

 

• Shkathtësia e dëshmuar ndaj nivelit/kualifikimeve të larta akademike dhe didaktike 
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Nëse gjykohet sipas CV-ve të tyre, profesorët kanë pervojë të gjerë profesionale në fushën e financave, 

kontabilitetit dhe auditimit.   

 

 

3. HULUMTIMET DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

 

• Personeli mësimor i përfshirë në aktivitete kërkimore/jep input në përmbajtjen e lëndëve mësimore 

Përderisa të dhënat e profesorëve sa i përket aspektit profesional dhe mësimdhënës janë bindëse, puna e tyre 

hulumtuese ndryshon dhe duhet të fuqizohet. Sigurisht që përvoja profesionale e profesorëve është një aset i 

madhe dhe mund të hyjë në punë në mënyrë të suksesshme në caktimin e përmbajtjes së lëndëve mësimore 

dhe në mësimdhënies, megjithatë vetëm hulumtuesit me përvojë dhe të mirëfilltë mund t'i udhëheqin 

studentët në procesin e ngritjes së aftësive të tyre hulumtuese. Instituti i ri që do të themelohet do të mund të 

fuqizonte aspektin hulumtues të personelit mësimor.  

Rekomandim: Puna kërkimore është një pjesë e rëndësishme e programit MSc. UPZ do të duhej të ofronte një 

mjedis ku puna kërkimore stimulohet dhe të përpilojë indikatorë të performancës në mënyrë që të përcjellë 

produktivitetin hulumtues të personelit akademik.   

• Shtrirja dhe cilësia e bashkëpunimit ndërkombëtar në punë kërkimore dhe në mësimdhënie 

Në RVV janë cekur disa marrëveshje me universitetet e huaja (F. 33, shumica e tyre Gjermane, Turke dhe 

nga Shqipëria). RVV thekson që marrëdhëniet ndërkombëtare janë prioritet i UPZ, për këtë arsye është 

caktuar një koordinator dhe është themeluar një zyre në lidhje me këtë çështje. Duket që shërbimet e zyrës 

për çështje ndërkombëtare janë të ndara tek të gjitha fakultetet e UPZ-së. Synimi i bashkëpunimit 

ndërkombëtar përfshin shkëmbimin e mësimdhënësve dhe studentëve, punëtori të përbashkëta, seminare, etj.  

UPZ është poashtu partnere me projektin TEMPUS dhe mund të përfitojë shumë nga projektet në kuptim të 

ngritjes së infrastrukturës institucionale (p.sh. përmes themelimit të zyreve të ndryshme siç janë zyra për 

çështjet Ndërkombëtare dhe për Sigurim të Cilësisë, duke përfituar nga praktikat më të mira ndërkombëtare).  

 

• Përfshirja e studentëve në punë hulumtuese dhe në bashkëpunim 

Udhëheqësi i programit e informoi EE që UPZ (Fakulteti Ekonomik) tashmë ka nënshkruar marrëveshje me 

disa kopani në rajonin e Prizrenit, me shoqatën e kontabilistëve dhe me odën e tregtisë, që kanë lehtësuar në 

një mënyrë të ndjeshme ndërthurjen e punës akademike të studentëve me përvojën praktike dhe puën 

kërkimore (në formë të stazhit si praktikant, projekteve të biznesit, tezave të masterit, etj). Siç është cekur 

tashmë, kjo mund të paraqesë një avantazh në krahasim me programet e ngjashme në Kosovë.  

 

 

4. FINANCAT DHE INFRASTRUKTURA/HAPËSIRA DHE PAJISJET 
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• Plani buxhtor adekuat 

Menaxhmenti siguroi EE që ka në dispozicion një buxhet të mjaftueshëm për të financuar përmirësimet në 

infrastrukturë si dhe në pranimin e personelit të ri. Fondet janë në vlerën prej 30 000 Euro (brenda grantit të 

Tempusit) që janë siguruar për blerjen e librave. Burimet financiare të jashtme poashtu kanë ndihmuar në 

financimin e investimeve në infrastrukturë.  

 

• Ndërtesa adekuate dhe infrastrukturë e specializuar 

 

Fakulteti Ekonomik është në proces të kalimit në ndërtesë të re, që ka mjedise moderne dhe që sipas Rektorit 

do të jetë e furnizuar plotësisht (me PC, serverë, rrjet interneti pa tela, projektorë, ekrane, etj) para fillimit të 

vitit akademik 2014/2015.  

Ndërtesa e re është më adekuate për programin e kontabilitetit dhe auditimit dhe ofron një mjedis të mirë për 

mësimdhënie/mësim.  

Fondi i librave në Bibliotekë në fushën e kontabilitetit dhe auditimit tani për tani është i pamjaftueshëm. 

Sigurimi/blerja e librave të reja do ta lehtësonte këtë problem. Megjithatë, për programin MSc është esencial 

qasja në revista online dhe në databaza, duke qenë se puna akademike e studentëve duhet t'i mbërrijë kërkesat 

shkencore.  

Rekomandim: të ofrohet qasje për të gjithë studentët në databaza ndërkombëtare siç janë EBSCO, Science 

Direct, Proquest, etj.  

 

5. MENAXHIMI I CILËSISË 

 

• Vlerësimi i rregullt i programit brenda procesit të brendshëm të vlerësimit 

 

UPZ ka ngritur Zyrën për Sigurimin e Cilësisë (që është themeluar brenda projektit të Tempus-it) që mes 

tjerash është përgjegjëse për vlerësim të programee, lëndëve mësimore dhe mësimdhënësve.  

Studentëve iu duhet që të ploësojnë një pyetësor në fund të çdo semestri, ky process administrohet nga Zyra e 

Sigurimit të Cilësisë. Një pyetësor për profesorë dhe vlerësim të lëndëve mësimore që është përfshirë në 

RVV (f.39) përfshin vlerësimin e aspekteve të ndryshme të mësimdhënies dhe të mësimit dhe duket se është 

adekuat për këtë qëllim.  

 

 

KONKLUZË  
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Marrë parasysh rëndësinë e programit master “Kontabilitet dhe Auditim” qoftë për të diplomuarit e nivelit bachelor në 

Fakultetin Ekonomik në UPZ dhe për bizneset në rajon, dhe duke çmuar standardin përgjithësisht të kënaqshëm të 

programit, EE rekomandojnë akreditimin e programit master për dy vjet, me kushtin që:  

• qasja të jetë e hapur vetëm për të diplomuarit në programet në nivelin bachelor në ekonomik, qe kanë njohuri 

bazike, aftësi dhe kompetencë në kontabilitet; 

• Një kredi ECTS të jetë e barasvlefshme me 30 orë ngarkesë; 

• Qasja pa tel në internet të jetë në dispozicion në gjithë kampusin universitar; 

• Librat bazë për secilën lëndë mësimore (të cekur në përshkrimin e lëndëve) të jenë në dispozicion në 

bibliotekë. 

 

Veç kësaj, EE rekomandon që:  

• të përcillet ngarkesa e studentëve; 

• të përpilohen përshkrimet e lëndëve mësimore në mënyrë më të detajuar, veçanërisht në pikëpamje të 

rezultatit të mësimit dhe të jepen gjithë referencat e literaturës (duke përfshirë edhe vitin e botimit); 

• të shpjegohet procedura e pranimit dhe e përzgjedhjes; 

• të rritet numri i profesorëve të rregullt me historic të pasur të publikimeve; 

• të ofrohet qasje ne databaza ndërkombëtare të revistave për të gjithë studentët dhe për personelin akademik.  

 

 

 

 

 


