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1. Hyrje 

1.1. Konteksti 

Ky dokument përmban raportin final të vlerësimit për vitin 2015 të Universitetit Publik të 

Prizrenit “Ulshin Hoti”- Republika e Kosovës. Ky raport është rezultat i punës kolegjiale të 

një ekipi ndërkombëtar ekspertësh të emëruar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim 

(AKA) për të vlerësuar menaxhimin institucional të UPz-it dhe pesë (apo gjashtë) 

programet e studimit. Raporti mbështet në raportin e vetëvlerësimit (RVV) të Universitetit 

të Prizrenit, vizitën e grupit të ekspertëve në Prizren më datë 20 mars 2015 dhe informata 

tjera të UPz-së, të kërkuara nga grupi i ekspertëve.   

1.2. Ekspertët 

Ekipi përbehej nga ekspertët në vijim: 

• Prof. Dr. Balint Bachman/ Universiteti i Pecs (HU) 

• Prof. Dr. Peeter Normak/ University i Tallin (EE) 

• Prof. Dr. Volker Frederking/ University i Erlangen-Nürnberg (DE) 

• Prof. Dr. Markus Conrads/ University i Reutlingen (DE) 

• Ms. Simona Dimovska/ Unioni i Studentëve Europian (EU)  

1.3. Shkurtesat e përdorura  

Shkurtesat në vijim : 

EE Ekipi i ekspertëve  

AL Arsimi  i lartë 

AKA Agjencia e Kosovës për Akreditim 

VT Vizita në terren 

SC Sigurimi i Cilësisë 

RVV Raporti i Vetëvlerësimit 

UPz Universiteti i Prizrenit 

UP Universiteti i Prishtinës 

1.4. Procedurat dhe mbledhja e fakteve 

1.4.1 Raporti i Vetëvlerësimit (RVV) 

UPz-ja ka dorëzuar një Raport Vetëvlerësimi të detajuar (RVV) si dokument kryesor për 

akreditim institucional dhe akreditimin e programeve të studimit. Raporti prej 453 faqeve 

përshkruan vecanërisht programet studimore. Përshkrimi i aspekteve tjera të 

përgjithshme të UPz-së si ‘historiku i universitetit’ (fq. 3-5), ‘parimi udhëheqës’ (fq. 6-9) 

dhe ‘organizimi, menaxhimi dhe planifikimi’ (fq. 10-11), megjithatë, është i shkurtër. 
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Gjithsesi, RVV-ja i mundësoi EE-së të fitoj një pamje të qartë të gjendjes aktuale të 

universitetit dhe ishte bazë e mire informacioni për të përgatitur vizitën në terren.  

1.4.2. Vizita në terren 

Më 19 mars, pesë ekspertët u mbodhën në mbrëmje për një darkë paraprake pune me 

dy anëtarë të AKA-së: 

Znj. Furtuna Mehmeti, Eksperte për vlerësim dhe akreditim (AKA)  

Z. Fisnik Gashi, Zyrtar për Vlerësim dhe Monitorim (AKA) 

Ata biseduan për përshtypjet e para të raportit të vetëvlerësimit (RVV) të UPz-së dhe 

programin për vizitën në terren në ditën pasuese. 

 

Më 20 mars EE-ja kaloi një ditë në UPz. 

EE-ja shoqërohej nga katër anëtarë të AKA-së: 

 Prof. Dr. Ferdije Zushi-Etemi (Këshilli Shtetëror i Cilësisë/AKA) 

 Znj. Furtuna Mehmeti, Eksperte për vlerësim dhe akreditim (AKA) 

 Z.  Fisnik Gashi, Zyrtar për Vlerësim dhe Monitorim (AKA) 

 Z. Shkelzen Gerxhaliu, Zyrtar për Vlerësim dhe Monitorim (AKA) 

Vizita ndodhi sipas planit.  Vizita e planifikuar filloi në mëngjesin e datës 20 mars më një 

takim me menaxhmentin e institucionit nga ora 9.00-11.00:  

 Prof. Dr. Ramë Vataj, Rektor i  Universitetit  

 Prof. Dr. Florie Govori-Fejzullahu, Prorektore për buxhet, financa dhe 

infrastukturë 

 Prof. Dr. Malush Mjaku, Prorektor për mësimdhënie, çështje të studentëve dhe 

kërkime shkencore  

 Prof. Dr. Sadik Idrizi, Prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar dhe cilësi 

 Prof. Dr. Jasmin Isufi, Zyrtar për Sigurimin e Cilësisë 

Pasoi një vizitë e objekteve (11.00-12.00). Pas një dreke pune EE-ja u nda në grupe të 

vogla për takime më personat përgjegjës  për disa programe të studimit (kurrikula, 

mësimdhënia, hulumtimet dhe rekomandimet) (13.30 – 15.30). Pastaj pasuan takimet me 

stafin akademik (15.30-16.30) dhe studentët (16.30-17.30). Vizita përfundoi me 

konsultime të shkurtëra të EE-së dhe AKA –së (17.30) dhe takimin përmbyllës me 

menaxhmentin  e institucionit (17.45). 

EE-ja dëshiron të shpreh  mirënjohjen e tij për menaxhmentin e UPz-së dhe 

përfaqësueseve të një numri  programesh studimore për organizimin shumë të mire të 

vizitës. 

Gjithashtu, ekspertët falenderojnë ngrohtësisht AKA-në dhe përfaqësuesit e saj për 

mbështetjen dhe bashkëpunimin e jashtëzakonshëm gjatë dhe pas vizitës.  
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1.4.3. Dokumentet shtesë 

Gjatë takimit me menaxhmentin e UPz-së në mëngjes dhe pas takimeve me stafin 

akademik dhe studentët gjatë pasdites, u kërkuan disa dokumente shtesë. Ato u 

dërguan menjëherë nga menaxhmenti i institucionit.  

2. Vlerësimi institucional 

Vlerësimi institucional bazohet dokumentin Standardet të AKA-së, i cili mbështetet në 

rregulloret ligjore kosovare dhe udhëzimet administrative. 

2.1. Parimi udhëheqës dhe strategjia 

Universiteti Publik i Prizrenit u themelua në vitin 2010 pas një vendimi të Qeverisë së 

Republikës së Kosovës. Ishte menduar që UPz-ja të jetë homologu jugor i universitetit më 

të madh dhe më të vjetër të Prishtinës (UP). Profili i UPz-së duhej të ishte i një Universiteti 

të Shkencave të Aplikuara.  

UPz-ja i nënshtrohet për herën e katërt procedurës së akreditimit institucional. Në 

universitet ofrohen 13 programe të akredituara, pesë programe master dhe tetë 

programe bachelor. Sipas parimit udhëheqës të universitetit institucioni i shërben 

regjionit përmes rekrutimit, zhvillimit dhe arsimimit të studentëve të jenë të diplomuar të 

suksesshëm në tregun e Kosovës, rajon dhe Europë.  

Në krahasim me situatën e UPz-së në vitin 2011 dhe 2012 ka sinjale të qarta që 

menaxhmenti i ri i UPz-së, që ka nisur punën në 2014, ka qenë i suksesshëm në 

përpjekjen për të stabilizuar dhe përmirësojë kushtet e punës të stafit të UPz-së në 

mësimdhënie dhe gjithashtu në hulumtime. Megjithatë, siç ishte rasti edhe në RVV-në e 

vitit 2011 dhe 2012, qëllimet thelbësore të UPz-së janë formuluar vetëm në mënyrë të 

përgjithshme në RVV-në e 2014/15. Për më tepër, RVV-ja aktuale përshkruan aspekte të 

përgjithshme të UPz-së si “parimin udhëheqës” ( fq. 6-9) dhe ‘organizimin, menaxhimin 

dhe planifikimin’ (fq. 10-11) shumë shkurt.  Një plani strategjik i detajuar mungon akoma.    

Natyrisht, EE- ja e kupton shumë mire që procesi i fillimit i një universiteti absorbon 

shumë një pjesë shume të madhe të energjisë, kohës dhe kapacitetit. Në këtë pike, 

deklarimet e ekspertëve janë për t’u kuptuar gjithmonë më tepër si sugjerime se sa 

thjesht si kritikë.  

Rekomandim:  

Ashtu si edhe ne vitin 2012, ekspertët rekomandojnë sërish një saktësim të parimit 

udhëheqës dhe strategjisë të Universitetit. Gjithashtu, ka akoma një nevojë për të çuar 

përpara profilin hulumtues të gjithë universitetit.  

2.2. Organizimi dhe menaxhimi 

Që nga viti 2014 Universiteti i Prizrenit ka një menaxhment të ri me Prof. Dr. Ramë Vataj,  

Rektor i Universitetit, Prof. Dr. Florie Govori-Fejzullahu, Prorektore për buxhet, financa 

dhe infrastrukturë, Prof. Dr. Malush Mjaku, Prorektor për mësimdhënie, çështje të 

studentëve  dhe kërkime shkencore, Prof. Dr. Sadik Idrizi, Prorektor për bashkëpunim 

ndërkombëtar dhe ngritje të cilësisë dhe Prof. Dr. Jasmin Isufi, zyrtar për sigurimin e 

cilësisë. Organogrami i prezantuar (fq.10) ilustron strukturën kryesore të organizimit dhe 
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përgjegjësitë në UPz me Bordin, Rektorin dhe Senatin. Në përgjithësi struktura është 

bindëse, pasi që garanton një menaxhment funksional të universitetit. ( Edhe një vërejtje 

e vogël: Në RVV organogrami (grafiku organizativ) mund të lexohet më shumë vështirësi, 

pasi është shumë i vogël në versionin e shtypur.)   

 

Rekomandim:  

Ekspertët rekomandojnë që organogrami i UPz-së në versionin e ardhshëm duhet të 

paraqitet në atë mënyrë që të jetë më lehtë i lexueshëm. Gjithashtu, organogrami duhet 

të jetë i prezantuar në ueb faqen e universitetit edhe në gjuhën angleze.    

 

2.3. Stafi, emërimi i stafit, zhvillimi i stafit 

RVV i UPz i vitit 2012 (fq. 25-27) ka treguar qe universiteti ka vetëm pak staf të 

përhershëm me orar të plotë. RVV e vitit 2014/15 paraqet të njëjtat të dhëna. UPz për 

momentin ka të punësuar 35 anëtarë të stafit akademik më orar të plotë, 142 anëtarë të 

stafit kanë vetëm kontrata me gjysmë orari. Në lidhje me shpërndarjen e 35 profesorëve 

me orar të plotë vërehet një problem tjetër i UPz-së: shtatë nga profesorët me orar të 

plotë japin mësim në fakultetin e edukimit, dymbëdhjetë në fakultetin ekonomik, dhjetë 

në fakultetin e shkencave kompjuterike dhe gjashtë në fakultetin juridik. Por aktualisht 

nuk ka një profesor më orar të plotë që punon në fakultetin filologjik – këtu angazhimi i 

tre profesorëve me orar të plotë është planifikuar në tre muajt e ardhshëm. 

Një problem tjetër madhor është se shumica e kontratave të reja janë të kufizuara për 

gjysmë viti. EE-ja e përsërit edhe një here efektet negative të pasigurive të tilla. Kontrata 

e punësimit parashikon që  profesorët obligohen të japin 10 orë mësim në javë. Përveç 

kësaj ai duhet të mbikëqyr punimet e studentëve. Kontrata e punësimit parashikon 

gjithashtu që profesori duhet të kryej kërkime në fushën e lëndës së tij. Një pagë shtesë 

për prurje të kontributeve intelektuale nuk është paraparë me kontratë. Reduktimi i 

orëve mësimdhënëse do të mundësonte punën e kërkimeve shkencore. Kjo nuk ka 

ndodhur në të kaluarën.   

Qysh në raportet e ekspertëve të vitit 2011 dhe 2012 ishte potencuar që zhvillimi i stafit 

është një çështje kryesore për cilësi në kërkim dhe mësimdhënie për UPz. Së paku, në 

një perspektivë dy-tre vjeçare, UPz-ja duhet të themeloj një kornizë për trajnime 

didaktike të stafit të tij. Kjo mund të ndodh në mënyrë produktive dhe të harmonizuar 

sapo anëtarët e stafit kanë nënshkruar kontrata të qëndrueshme më të gjata së gjysmë 

viti. 

Rekomandim (për Ministrinë):  

Ekspertët rekomandojnë që periudha e kontratave për personelin me gjysmë orari nuk 

duhet të jetë më e shkurtër se dy apo tre vjet pas vlerësimit të parë pozitiv.  

2.4. Financat 

UPz-ja prezantoi një plan buxhetor të  mirë strukturuar. Në krahasim më RVV-në e vitit 

2012 është evidente që parashikimet e asaj kohe nuk janë përmbushur. Në 2012 UPz-ja 

kishte një buxhet prej rreth 3.029,387,00€. Ish menaxhmenti priste një rritje deri në 

4.861539,00€ në vitin 2015. Në realitet buxheti aktual financiar i UPz-së është akoma 
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shumë I kufizuar. Në 2014-tën buxheti ishte 3,163,573.88 €, në 2015 në total pritet të jetë  

3,146,267.00 €. Ky buxhet kaq i kufizuar shkakton probleme për të tashmen dhe të 

ardhmen.  

Rekomandim:  

Ekspertët sërish rekomandojnë fuqishëm që politika duhet të ofrojë më shumë resurse 

financiare për UPz-në. Vetëm më një buxhet më të lartë UPz-ja mund të ngjitet në një 

universitet me reputacion dhe standard ndërkombëtare.  

2.5. Plani i zhvillimit 

Ndërsa qëndrimi strategjik dhe prospektiv në RVV e 2011 ishte kryesisht një miks i 

masave emergjente nga dita në ditë, RVV 2014/15 përmban – si RVV i 2012-tës- vetëm 

disa përshkrime të përgjithshme të zhvillimit të mëtejmë. Gjithsesi, një “Plan Zhvillimi” 

akoma nuk ekziston. Teksti vetëm paraqet disa deklarime të përgjithshme. Për të formuar 

një profil janë të nevojshme sqarime të mëtejme.    

Rekomandim:  

Ekspertët rekomandojnë sërish që plani i zhvillimit duhet të përpunohet sa më shpejtë të 

jetë e mundur.  

2.6. Kërkimi (hulumtimi) dhe liria akademike  

Ashtu si RVV 2012 e pranon hapur (fq. 170), pothuaj nuk ishte kryer fare kërkim shkencor 

në UPz në vitin 2012. RVV 2014/15 informon rreth fillimit e një grupi kërkimor “ I cili po 

punon në vendosjen e këtij kushti të rëndësishëm  për të qenë universitet kuptimplotë” 

(fq. 433).  Synimi “për vendosjen e një vegëze ku të gjithë profesorët mund të publikojnë 

punën e tyre shkencore” është i dobishëm. Por, gjithsesi akoma ka shumë pak 

pjesëmarrje në programet ndërkombëtare kërkimore. 

Rekomandim: 

Ekspertët sërish rekomandojnë që kërkimi shkencor duhet të të integrohet në planin e 

ardhshëm zhvillimor. Fokusi duhet të vendoset si në kërkimet e orientuara të projektet 

ashtu edhe të kërkimet e aplikuara. Mund të jetë ndihmuese, të krijohen apo 

shfrytëzohen kontaktet formale me bizneset në rajon  me perspektivën e përformimit të 

kërkimeve në emër të tyre.  

2.7. Objektet dhe pajisjet 

UPz-ja ka qenë shumë e suksesshme në përmirësimin e infrastrukturës për mësim dhe 

mësimdhënie. Renovimi i ndërtesës së dytë u ofron studentëve dhe stafit akademik 

kushte më optimale, që janë shumë të rëndësishme për atraktivitetin e UPz-së.  

Akoma mbetët problem qasja në resurset e literaturës si asaj fizike ashtu edhe asaj 

elektronike.  

Rekomandim:  

Ekspertët rekomandojnë që librat në bibliotekë duhet të aktualizohen në vazhdimësi. Ka 

akoma mungesë të theksuar të literaturës për letërsi gjermane ( literature primare dhe 

sekondare), dhe librave dhe revistave për juridik dhe IT. 
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2.8. Menaxhimi i Cilësisë 

Përpjekjet e menaxhmentit të UPZ-së në 2012 ishin fokusuar në çështjen e menaxhimit të 

cilësisë. Themelimi i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë (ZSC) në bashkëpunim me 

përfaqësuesit të TEMPUS dhe Wus KOSOVA ishte sinjal i qartë i progresit. Parimet 

udhëheqëse të ZSC-së kanë qenë të suksesshme. Vlerësimet janë bërë instrument i 

përhershëm i menaxhimit të cilësisë. Tani procesi i vlerësimit pas semestrit është një 

element me rendësi i sigurimit të cilësisë. Në veçanti për profesorët me orar jo të plotë 

rezultatet mund të ndikojnë që kontrata – që zakonisht bëhet për gjashtë muaj- nuk do të 

vazhdohet për semestrin pasues. Megjithatë, kontratat gjashtë mujore duket të jenë 

shumë të shkurtra për ngritjen e angazhimit dhe përgjegjësisë së stafit.  

Rekomandim: 

Ekspertët rekomandojnë që kontratat me stafin, të cilat do të përtërihen duhet të jenë së 

paku tre vjeçare, në rastin kur anëtari i stafit është vlerësuar pozitivisht pas periudhës së 

tij njëvjeçare të punës.      

2.9. Ndërkombëtarizimi  

UPz-ja ka vazhduar në përmirësimin e rrjetit të tij ndërkombëtar. Janë lidhur partneritete 

me një numër të universiteteve nga Gjermania, Austria, Turqia, India, Shqipëria, Bosnja, 

Kroacia dhe Sllovenia. RVV i 2014/15 (fq 433) ofron një pasqyrë të detajuar. Por akoma 

nuk ka një faqe internet në gjuhën angleze.   

Rekomandim:  

Kontaktet ndërkombëtare janë intensifikuar në tre vitet e fundit. Janë vizituar një numër 

universitetesh të huaja. Në të ardhmen të fillohen më shumë programe shkëmbimi me 

universitetet e huaja. Ekspertët- sërish- rekomandojnë fuqishëm, që faqja e UPz-së duhet 

të përkthehet në gjuhën angleze sa më parë të jetë e mundur, sepse prania në internet 

është një bazë me rendësi e shikueshmërisë ndërkombëtare.    

 

2.10 Studentët  

Studentët janë të kënaqur me gjendjen e tyre dhe mundësitë në Universitet. Një nga 

gjërat pozitive është se studentët ndihen të jenë në qendër të procesit të mësimit të 

Universitetit. Ata ndjehen të mirëseardhur dhe profesorët janë të hapur në komunikimin 

me ta.   Cilësia e ligjëratave është në nivel të lartë. Studentët mësojnë shumë nga 

ligjëratat e profesorëve kështu që ata nuk duhet të shpenzojnë shumë kohë në shtëpitë e 

tyre për të përsëritur materialet për lexim.  Kjo do të thotë që profesorët e tyre janë të 

përgatitur mirë dhe të fokusuar të studentët e tyre.  

Kryesisht ata zgjedhin këtë Universitet për shkak se është afër vendbanimit të tyre dhe 

për shkak të çështjeve të tyre financiare dhe vështirësive tjera.  

Studentët janë të përfaqësuar mjaft mire në organet dhe komisionet. Janë siguruar disa 

bursa për ta. Mobiliteti është gjithashtu I pranishëm në UPz, edhe pse në një shkallë 

shumë të ultë, por po përmirësohet në vazhdimësi. Shumë nga ta tregojnë aftësi të mira 

komunikimi në gjuhën angleze.    
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Ambienti dhe situata e tanishme e rendë ekonomike në Prizren dhe në përgjithësi në  

Kosovë krijon vështirësi në motivimin e studentëve. Ata nuk ndjehen të sigurt se do të 

gjejnë punë përkatëse pas mbarimit të studimeve 

Rekomandim: 

Pikë e dobët e Universitetit nga ana e studentëve është stafi i administratës, i cili nuk ka 

mirësjellje dhe nuk kryen punën e tyre si duhet. Studentët nuk janë të sigurt në aftësitë  

profesionale administrative. Kështu që të sigurohen disa trajnime shtesë për ta nga një 

konsulencë e jashtme ose nga menaxhmenti.  

Gjithashtu, stafi i UPz-së të punojë më shumë për gjetjen e mundësive të mobilitetit për 

studentët ( p.sh. Debate të hapura, prezantim të programeve, informacione vizive në ueb 

faqe etj.)  
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3. Programet e studimeve  

Pjesët e ndryshme rreth programeve të studimit janë shkruar nga anëtarë të ndryshëm të 

EE-së. Rrjedhimisht, ato mund të dallojnë në strukturën dhe formën e tyre. 

3.1  Arkitekturë BA (akreditim i ri) 

 

3.1.1.Shënime hyrëse 

Programi BA Arkitekturë në shikim të parë nuk përshtatet me zhvillimin e Universitetit të 

Prizrenit, nuk ka një rol të dukshëm strategjik me programet e tjera që ofrohen brenda 

institucionit të arsimit të lartë. Nëse Universiteti i Prizrenit dëshiron te ofroj një program 

adekuat në Arkitekturë, ne rekomandojmë të ndiqet direktiva e KE-së si udhëzues për 

zhvillimin e një plani studimi me njohje europiane. Praktikisht duhet të propozohen për 

njohje programe arsimi pesë vjeçare BA+MA. Gjatë vizitës u deklarua të planifikohet një 

program master në Arkitekturë. Duhet të merret parasysh se një program studimi ne 

arkitekturë më me pak se katër vjet studimi të vazhdueshëm ose një specializim i 

hershëm  ( p.sh. në urbanizëm) mund të çojë në refuzim të njohjes si arkitekt me bisturi 

( i lirë) për bartësin e një diplome të tillë brenda EU-së. Nga ana tjetër, programi i 

studimit me një MA në të ardhmen me përmbajtje të theksuar në 

Urbanizëm/Menaxhment/ Trashëgimi mund të përfitojë zhvillimi i shpejtë i qyteteve në 

Kosovë. 

 

Republika e Kosovës orienton zhvillimin e saj politik, ekonomik dhe kulturor në 

standarde europiane. Direktiva e Këshillit të Europës 85/384/1985 ofron udhëzuesin për 

njohje të dyanshme të diplomave në EU. 

Arkitektura është një nga shtatë profesionet që janë për t’u vlerësuar nga Nën komisioni i 

Komisionit Europian për njoftimin e kualifikimeve të shteteve anëtare të EU-së  sipas 

nenit 21(7) të Direktivës 2005/36/EC. Kjo organizatë europiane është përgjegjëse që të 

rendis diplomat europiane në arkitekturë për njohje të plotë brenda EU-së.  

Ka kritere të veçanta për studimet në arkitekturë në nivelin europian, njëmbëdhjetë pika 

shënojnë përmbajtjen e studimeve në fjalë:  

„Neni  21(7)  i Udhëzimit 2005/36/EC të Parlamentit Evropian i datës 7 Shtator 2005 mbi 

njohjen e kualifikimeve profesionale ( “Udhëzimi 2005/36”)  për profesionet në sektorin 

shëndetësor, veterinari dhe arkitektë”   

Ka kritere të veçanta për studimet në arkitekturë. Përmbajtjen e studimeve të tilla e 

përcaktojnë 11 pika:  
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1. 1. aftësinë për të krijuar dizajnë arkitekturale që kënaq si kërkesat estetike, po ashtu 

edhe ato teknike;  

2. njohuri adekuate  mbi historinë dhe teoritë e arkitekturës dhe arteve të përafërta, 

teknologjive dhe shkencave humane;  

3. njohuri mbi artet e bukura si ndikim në  kualitetin e dizajnit arkitektural;  

4. njohuri adekuate mbi dizajnin urban, planifikim dhe aftësive që kanë të bëjnë në 

procesin e planifikimit.  

5. të kuptuarit e lidhjes mes njerëzve dhe ndërtesave, dhe mes ndërtesave dhe mjedisit 

të tyre, dhe domosdoshmërinë   e lidhjes së ndërtesave dhe hapësirës    mes tyre me 

nevojat njerëzore dhe kriteret e tyre;  

6. të kuptuarit e profesionit të arkitekturës dhe rolit të arkitektit në shoqëri, në veçanti 

gjatë përgatitjeve të skicave që kanë parasysh edhe faktorët social;  

7. të kuptuarit e metodave të hulumtimit dhe përgatitjes së skicave për dizajnimin  e 

projektit.  

8. të kuptuarit e dizajnit strukturor, problemeve konstruktive dhe ndërtimore që lidhen 

me dizajnin e ndërtesës;  

9. njohuri adekuate mbi problemet fizike dhe teknologjike, si dhe të funksionalitetit  të 

ndërtesës, që ato të sigurojnë kushte komoditeti brenda dhe mbrojtje ndaj klimës;  

10.  aftësitë e duhura dizajnuese në mënyrë që të plotësojë kërkesat e përdorueseve të 

ndërtesës brenda kufizimeve të imponuara nga faktorët e kostos dhe rregulloreve të 

ndërtimit;  

11.  njohuri adekuate të industrive, organizatave, rregulloreve dhe procedurave 

të involvuara në bartjen e konceptit të dizajnit në ndërtesa dhe integrimin e planeve 

brenda planifikimit të përgjithshëm” 

 

Modernizimi i kërkesave/kushteve minimale të përgatijes hyn në fuqi në vitin 2016: 

Direktiva e rishikuar ( Modernizimi i Direktivës të Kulaifikimeve Profesionale, Brusel, 9 

tetor 2016) paraqet ndryshimet në përkufizimin e kërkesave minimale për profesionet që 

përfitojnë nga njohja automatike (mjekët, infermierët, mamitë, dentistët, farmaceutët, 

veterinarët dhe arkitektët):      

“Për arkitëktët, Direktiva e rishikuar përcakton kushtet e përgatitjes për ose pesë vjet 

përgatije univeristare ose të jo mëpak se 5 vjet studime të rregullta në universitet, të 

plotësuar me trajnime të mbikëçyrura prej minimum dy vjetësh. Kjo zgjidhje ofron 

fleksibilitetin e nevojshëm për të akomoduar qasje të ndryshme brenda vendëve 
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anëtare( kohëzgjatja e e të dy komponentëve akademike dhe asaj praktike ndryshon 

ndërmjet shteteve anëtare)”. 

 

Është me rendësi për t’u cekur që këto kritere për të nënvizuar nevojën e përshkrimit të 

saktë të përmbajtjes së kurseve në programet e arkitekturës. Nuk është vetëm 

rregullorja europiane, e cila nuk është obligative për arsimin e lartë në  Kosovë, por 

është një synim i përgjithshëm i profesionit dhe llojit të Arkitekturës që të njihet në atë 

mënyrë, që duhet pasur nëkonsideratë.  

 

3.1.2 Programi akademik dhe menaxhimi i studentëve  

Programi Arkitekturë BA i Universitetit të Prizrenit i përgjigjet 11 pikave të studimeve që 

balancon aspektet teorike dhe praktike të përgatitjes arkitekturore. Duke vepruar kështu 

siguron cilësinë dhe njohjen europiane të diplomave të Kosovës. Programi si i tërë është 

një plani përshtatshëm studimi për arkitekturë, i përmbush kriteret europiane dhe 

ndërkombëtare të një niveli BA në Arkitekturë prej 6 semestrash.  Punë në studion e 

projektimit ka rreth 50% të orëve, që është e përshtatshme. Orët e ligjëratave dhe 

ushtrimeve javore variojnë nga semestri në semestër: 20 (1.), 23 (2.), 26(3.), 24(4.), 26(5.) 

dhe 19(6.), që mesatarisht janë 23 orë në javë, janë të përballueshme për studime në një 

program arkitekture. (përpjekjet e studentëve për të përfunduar punimet e tyre në 

studion e dizajnit jashtë orëve të ligjëratave mund të justifikojnë një ngarkesë orësh më 

të ultë, 20 deri 26 orë kontakti në javë) 

Proporcioni i L/U/ECTS  i lëndëve është pothuaj i përhershëm. Çdo lëndë me detyrim ka   . 

3L/2U/5-7ECTS, që shfaqet si tepër didaktike, zakonisht studio e projektimit  apo kurseve 

si ndërtim arkitekturor kanë nevojë për më shumë ngarkesë pune se sa kurset tjera si 

Perspektiva gjeometrike ( gjeometria deskriptive) apo Mekanika.   

Përzgjedhja strikte e aplikueseve sipas provimit të maturës shkollore (40%) do të ngritë 

cilësinë e performancës së studentëve. Kriteret e pranimit për kulturën e arkitekturës, 

detyra logjike dhe shkathtësi artistike (60%) siguron aftësitë e kandidatëve. 

 

Planifikimi prej 100 studentësh prej vitin e parë në Arkitekturë (BA) është ambicioz, 

madje edhe stafi i ri akademik/artistik vështirë së mund të ja dal të punojë më një numër 

kaq të madh të studentëve. Për programin Arkitekturë (BA) është i nevojshëm një 

përqindje e lartë e stafit të përhershëm, një staf profesional i jashtëm mund të ndihmoj që 

të ecet në vijë me lëvizjet ndërkombëtare në arkitekturë.  Proporcioni 1:8 i stafit (12) për 

numrin e planifikuar të studentëve  (100) bëhet i vlefshëm nëse semestrat pasues kanë 
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më shumë prurje. Nëse Universiteti i Prizrenit po synon  të regjistrojë 100 studentë, duhet 

të llogaris më një ngarkesë të lartë pune për stafin, sidomos në lëndët që kërkojnë 

ushtrime si studio e projektimit apo ndërtimtari arkitekturore.   

Kurrikula përmbush kërkesat për programe studimi bachelor. Kohëzgjatja e studimeve 

në formë të rregullt është tre vjet.   Nisur nga kushtet e përgjithshme, totali prej 180 ECTS 

(30 ECTS për semestër) është shpërndarë si në vijim: 150 kreditë janë vendosur në 

njësitë e kursit të fushës së studimeve (asnjë nuk i është dedikuar tezës (temës) finale); 

lëndët e arsimit të përgjithshëm universitar numërojnë 16 kredite, njësitë e kurseve me 

zgjedhje tërheq 12 kreditë. Numri i lëndëve të ndjekura të llogaritura për një semestër 

është nga 5 deri në 6.    

Lëndët e studimit janë shpërndarë përgjatë 6 semestrave. Boshti kryesor i studimeve i 

dedikohet disiplinës së projektimit të projekteve, kalon në mënyrë horizontale përgjatë 6 

semestrave. Boshti përkrahet dhe plotësohet me lëndë të përgjithshme universitare dhe 

ushtrimin e aftësive të metodave kreative. Në çdo semestër detyrat e planifikimit bëhen 

më të vështira për këtë arsye lëndët teorike dhe të praktikës duhet të ju ndihmojnë 

studentëve në çdo hap të detyrave të reja. Por, në tabelën 2.11 (Përshkrimi i lëndëve të 

përfshira në programin e studimit të propozuar, RVV fq. 341) numri i lëndëve që i 

kushtohen planifikimit gjatë semestrave duket i shpërndarë në mënyrë jo të barabartë, 

sidomos semestri I (Konstruksione Arkitektonike1) dhe semestri II (Konstruksione 

Arkitektonike 2), krahasuar me 4 deri 5 lëndët në semestrin III, IV dhe V (Konstruksione 

Arkitektonike 5., Dizajn interieri 3., Objekte industrial, Arkitekturë e gjelbër etj.).  

Në semestrin VI ka dy lëndë (Sistemet modern dhe një më zgjedhje) që lidhet me 

planifikimin, tema (teza) finale apo punimi diplomës mungojnë tërësisht.   

Struktura e ngarkesës së programit është fokusuar në ligjërata (2-3) dhe ushtrime teorike 

(2), punë praktike dhe kontakti më mësimdhënës/ konsultimet është s’para i ultë (0,5), 

madje edhe në lëndët e orientuara tek planifikimi si objekte banimi. Disa lëndë për të 

kuptuarit kompleks të profesionit të arkitektit (metodologji planifikimi, menaxhim 

konstruksioni, rregullime) ofrohen shumë vonë, në semestrin e fundit (6). 

Kjo strukturë është e palogjikshme për të siguruar synimet e programit dhe rezultatet e 

studimeve.  

 

Nuk është bash e qartë se si studentët arrijnë rezultatet e nxënies nga kompetencat në 

vijim: 
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- Kompetencë për të punuar në grup, të bashkëpunojnë me kolegë dhe specialistë dhe 

fushat e përafërta, për të udhëhequr dhe mbrojtur pikëpamjet e veta në mënyrë të 

arsyeshme; 

- Kompetencë për të prezantuar rezultatet e punës në gjuhën e duhur dhe sugjestive 

vendore, me gojë apo me shkrim dhe së paku në një gjuhë të huaj të audiencat e 

ndryshme; 

- Kompetencë për të gjetur partner biznesi dhe ngritur raporte të llojit biznesor, dhe 

aftësinë për të komunikuar.   

 

Kurrikula mbulon fushat e nevojshme teorike dhe praktike të arkitekturës, kompetenca e 

profesionit arkitekt si rezultat i përgjithshëm është i siguruar. 

Një koncept didaktik gjithëpërfshirës i metodave të mësimdhënies është pranuar 

gjerësisht nga përfaqësuesit e stafit mësimdhënës (Dr. Mimoza Devolli dhe Bekim Ceko 

PhD-kand.). 

Ka udhëzime të qarta në direktivat e EU-së që nënvizojnë kushtet (kërkesat) për 

arsimimin në arkitekturë. Programi bachelor  në arkitekturë i përgjigjet këtyre 

rekomandimeve.    

Zhvillimi i studimeve master është për krijuar arsim për arkitektë të lire.  

Cikli i parë i studimeve në arkitekturë finalizohet me projektin e punimit final.   Pjesë 

përbërëse e punimit përfudnimtar është e mjaftueshme për të demonstruar aftësitë si 

arkitekt profesional. 

Pasi që projekti final në fund të programit të ofruar mungon, kjo nuk mund të vlerësohet. 

Në përgjithësi mund të argumentohet që korniza e programit është e mjaftueshme për të 

siguruar rezultatet e nxënies dhe se përmbajtja programit pasqyron arritjet e fundit në 

shkencë, art dhe teknologji, por kurset janë më shumë të drejtuara për nga tema/ lënda:: 

(objekte banimi/edukimi/ administrate. Mekanikë dhe material rezistues, etj.) se sa nga 

problemet/ çështjet dhe rezultatet e nxënies. 

Përvoja e punës në grup nuk është përshkruar, të paktën jo mjaftueshëm, në silabuset e 

lëndës.  Për bashkëpunim pune profesionale në zyrat arkitekturore kërkohet puna në 

ekip dhe bashkëpunim me specialistët e fushës së ndërtimtarisë.  

Aspektet teorike të integruara në detyra të punës/ushtrimeve praktike mungojnë ose nuk 

janë siguruar mjaftueshëm në përshkrimin e moduleve të studimit.  

Rekomandim 
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Skema e programit të ri duhet zhvilluar në mënyrë që t’i adresohet kushteve dhe 

kërkesave të  Direktivës 13/55/EU. Ekipi i ekspertëve sugjeron fuqishëm që për ciklin e 

ardhshëm të zhvillohen bashkë një bachelor 3 vjeçar + një master dy vjeçar. 

Programi duhet të zhvilloj një identitet specifik që të bëhet më i njohur në tregun lokal 

dhe ndërkombëtar, të tërheq më shumë studentë nga Prizreni, rajoni dhe nga jashtë.  

Eksperti rekomandon që në dokumentimin e nivelit BA të theksohet përshkrimet e 

studiove të projektimit (mësimi i bazuar në projekt). 

Eksperti rekomandon të riformulohet përshkrimi i studiove në kurset dhe semestrat e 

ndryshëm dhe të bëhet fokusimi i orientimit drejt problemeve, si dhe të sigurohen 

përvojat e punës në grup në formë të rregullt për studentët në hartimin e kurrikulës.     

Ekipi i ekspertëve rekomandon të ri- llogariten orët e studentëve për punë të pavarur 

për secilën lëndë/kurs.  

Programi i studimit BA në Arkitekturë duhet të vazhdoj të përpunoj kurrikulën duke 

balancuar njohuritë teorike (40-50%) dhe praktike (50-60%) të bazuar në punimet e 

studentëve në studiot planifikimit.  

Punimi i diplomës dhe lëndët e tjera praktike/ studio e planifikimit duhet të kenë në total 

50% apo më shumë të numrit të gjithsejtë  ECTS-ve.  

Lëndët e programit të studimit duhet të jenë të përshkruara më saktë; punimet 

semestrale, kompetencat dhe vlerësimi duhet zhvilluar në detaje. 

 

3.1.3 Kërkimi shkencor dhe bashkëpunimi ndërkombëtar 

Arkitektët zakonisht prezantojnë veten në garat dhe publikimet e ndërtesave dhe 

objekteve të realizuara. Aktiviteti shkencor dhe publikimet duhet promovuar. Përveç 

arkitekturës, disiplinat tjera të shkencës janë aktive në organizata profesionale  

kombëtare dhe ndërkombëtare, përmbajtja shkencore e përpjekjeve të tyre janë të 

dokumentuara mire, është me rendësi që e njëjta qasje të krijohet edhe në arkitekturë. 

Bashkëpunimi me universitete tjera në Kosovë dhe jashtë u mundëson studentëve dhe 

mentorëve të tyre të masin performancën e tyre në mënyrë objektive. Prof. Dr. Abdullah 

Zejnullahu (anëtarë i stafit më orar jo të plotë nga UP-ja) dhe Dr. Mimoza Devolli kanë një 

aktivitet profesional të jashtëzakonshëm  ndërkombëtar, Gyler Mydyti merr pjesë dhe 

vepron si arkitekt në ngjarje ndërkombëtare arkitekturore.  Rekomandohet përfshirja në 

projekte ndërkombëtare të  kërkimit shkencor dhe publikimi në revista prestigjioze.   

Për arkitektet është s’para e vështirë për të marrë pjesë në kërkime, por në Europë ka 

praktika të mira të zhvillimit të programeve të doktoratës për arkitekturë, sidomos në 

lidhje me urbanistikën. CV-të e anëtarëve të stafit të dorëzuara ( pjesërisht vetëm në 
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gjuhën shqipe) që ishin të disponueshme gjatë vizitës në terren (M. Devolli, B. Ceko) 

janë arkitektë praktikues, urbanist dhe inxhinier, disa prej tyre më përvojë të 

jashtëzakonshme ndërkombëtare dhe njohuri të gjuhës angleze.  

 

Rekomandim 

Kualifikimi akademik i stafit është i përshtatshëm me pozitën e tyre aktuale. Në lidhje me 

mungesën e profesorëve të rinj, kualifikimi i akademik ( përfundimi i programeve 

PhD/DLA) është tema kryesore e zhvillimit të edukimit të arkitekteve në Universitetin e 

Prizrenit, madje edhe në nivelin bachelor. 

Objektet dhe pajisjet për punë shkencore mungojnë akoma, një vëmendje e veçantë 

duhet kushtuar literaturës dhe vizatimeve, modeleve dhe mjeteve CAD gjatë renovimit të 

ndërtesës të dedikuar për studime të arkitekturës.  

Bashkëpunimi ndërkombëtar me institute ambicioze të arsimit të lartë  të një rajoni të 

zgjeruar ( Evropës Jugore, Lindore dhe të Mesme Lindore) mund të përshpejtojnë 

zhvillimin e stafit akademik dhe aktivitetit shkencor.  

 

3.1.4 Stafi 

Programi i planifikuar BA në Arkitekturë për momentin ka dymbëdhjetë anëtarë:  

• Prof.Ass.Dr. Mimoza Devolli,  

• Prof.Ass. Dr. Xhevahir Bajrami,  

• Prof. Asc.Dr. Fahredin Shabani,  

• Nazli Tyfekciu lecturer,  

• Prof. Dr. Abdullah Zejullahu (gjysmë orari, UP),  

• Dr. Sc. Elizi Kujtim (gjysmë orari, SUT),  

• Jakupi Enis (gjysmë orari, Tetovo RM), 

• Dr. Sadiku Hajdar (gjysmë orari, UP), 

• Gyler Mydyti (gjysmë orari, Politecnico Mi), 

• Saliu Nuran (gjysmë orari, SUT),  

• Bekim Ceko (Phd-kand) 

 

Por, vetëm tre nga këta kolegë janë të listuar në tabelën faqe 418: 1. Si staf akademik me 

orar të plotë dhe një prej tyre më gjysmë orari. Universiteti i Prizrenit nuk ka 

mjaftueshëm profesorë më orar të plotë dhe lloje tjera të stafit akademik me orar të plotë.  

Sipas Standardeve të AKA-së: “(4.) Stafi mësimdhënës  

“Kualifikimi i stafit mësimdhënës duhet të përmbushë standardet ndërkombëtarë 

shkencore, artistike dhe profesionale. Kontratat obliguese ligjore më këtë staf duhet të 

dorëzohen bashkë më aplikimin. Këto kontrata duhet të demonstrojnë përshtatshmërinë 

e stafit për studimet e planifikuara nga ana e institucionit”  
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Gjatë vizitës në terren u deklarua që anëtarë të stafit nga universitete të tjera si 

Universiteti i Prishtinës dhe UET I Tetovës mund të merren parasysh, por ky rregull është 

ndërmarrë vetëm për institucionet shtetërore të sapo themeluara, por jo për Universitetin 

e Prizrenit i themeluar qysh në 2010. 

Rekomandim 

Sipas Standardeve të AKA-së, është e domosdoshme të ketë staf (personel) të 

përhershëm. Së paku për çdo fushë studimi një profesor i përhershëm më orar të plotë 

apo anëtarë tjetër akademik i përhershëm. Është kriter bazë për akreditim të ri.  

 

3.1.5 Financa dhe Infrastrukturë/ Hapësirat (objektet) dhe pajisjet 

Hapësirat e ndërtesës së rinovuar në Prizren duhet të mbushen me aktivitete të 

studentëve si dhoma (salla) e vizatimeve për punë të pavarur apo deponia e 

vizatimeve/projektimeve të studentëve. Objektet ekzistuese dhe zgjerimet e planifikuara 

të Universitetit të Prizrenit përballojnë nevojat e programit BA në Arkitekturë. Hapësirat 

krijojnë disponim kreativ, gjë që është e nevojshme për arkitekturën. Hapësirat për 

aktivitete të zakonshme si kafene apo klube mund të kenë ndikim të madh për atmosferë 

si në shtëpi. Të gjitha këto janë të mundura, por akoma nuk ekzistojnë.  

Sipas Standardeve të AKA “(5.) Objektet:  

Institucioni që aplikon duhet të disponoj staf, hapësirë dhe pajisje( p.sh. kompjuterë, 

bibliotekë etj.) të mjaftueshme për studime efektive.  Kjo duhet siguruar në përputhje me 

llojin e institucionit arsimor.  

Aplikacioni duhet të shoqërohet me dëshmi rreth personelit mësimdhënës dhe atij 

mbështetës, hapësirës dhe pajisjeve”  

 

Objektet dhe pajisjet mund të përmbushin këto kritere pas përfundimit të renovimeve që 

janë duke vazhduar, por nuk mund të merren parasysh si pajisje ekzistuese për kohën e 

akreditimit aktual. 

Biblioteka ka nevojë urgjente për pajisjen me literaturë të arkitekturës sa i përket librave 

dhe revistave. Fatkeqësisht në bibliotekë nuk janë librat e listuar në përshkrimin e 

lëndëve si literaturë e rekomanduar.  

Ekspertët paraqesin një listë të shkurtër të publikimeve të njohura në arkitekturë: 

 Architectural Record 

 Arquitectora Viva 

 Domus 

 The Architectural Review 

 A10 

 Deatail 

 Internimagazine 

 Architonic 

 Frame 

 Arq Future 
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 Architektur Aktuell 

 Beside subscription of some of the international papers on design, internet-based 

information can be useful too: 

 www.world-architects.com 

 www.campobaeza.com 

 www.barqo.cl 

 www.arcspace.com 

 www.archinect.com 

 www.materialicious.com 

 www.architonic.com 

 www.epiteszforum.hu 

 www.archi-europe.com 

 www.archdaily.com 

 www.archiworld.com 

 www.arcspace.com 

 www.worldarchitecturenews.com 

 www.architectenweb.nl 

 www.archiweb.cz 

 www.dutcharchitects.com 

 www.domusweb.it 

 www.europaconcorsi.com 

 www.nextroom.at 

 www.archi-students.org 

 www.worldarchitecture.org 

 www.isayweinfeld.com 

 www.kenji-tagashira.com 

 www.materialicious.com 

 www.dezeen.com 

 www.designspotter.com 

 www.moroso.it 

 www.classic-design24.com 

 www.boconcept.hu 

 www.trendir.com 

 www.designerjapan.com 

 www.classic-design24.com 

 www.architonic.com  

 www.materia.nl 

 www.madeindesign.com 
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Rekomandim 

Menaxhmenti i financave në nivel të universitetit duhe të ketë parasysh që arkitektura 

është një nga programet e studimit me të shtrenjta me përjashtim të mjekësisë dhe disa 

disiplinave të teknologjisë së lartë. Ka hapësirë në ndërtesën e rinovuar për të krijuar 

kushte të veçanta për arsimimin e arkitekteve.  

Biblioteka është shumë e varfër dhe ka nevojë për përmirësim intensive, për momentin 

sa i përket Arkitekturës nuk përkon me standardet europiane.  

Salla e kompjuterëve është e përshtatshme për programin e studimit në Arkitekturë.  

Sallat e kompjuterëve ndahen nga studentët e drejtimeve të ndryshme. Kompjuterët 

duhet të jenë të disponueshëm për arkitektët përgjatë gjithë ditës për përgatitjen 

punimeve semestrale dhe për ushtrime. Sallat janë të disponueshme dhe në gjendje të 

mirë, infrastruktura është e standardit europian. Sallat e veçanta të dedikuara për 

arkitektët janë duke u ndërtuar. 

Universiteti i Prizrenit duhet të siguroj pajisje adekuate për mësimdhënie përfshirë 

literaturën dhe revistat profesionale ndërkombëtare të arkitekturës, dizajnit dhe 

urbanizëm.   

Shpenzimet për informata të përditësuara janë më të kushtueshme se sa në disiplinat 

tjera si: shkencat humane, ekonomike apo juridik.  

Laboratorët për projektime duhet të ngritën dhe të pajisen për qëllime të punëve 

projektuese arkitekturore në ndërtesat e rinovuar.  

 

3.1.6 Përfundime 

Janë të përfshirë arkitektë të vlerësuar ndërkombëtarisht, që siguron qëndrimin e 

orientimit kah praktika të të diplomuarve.  

Drejtuesi i programit është i prirur për të angazhuar më shumë staf mësimdhënës me 

përvojë ndërkombëtare, që do të sjell vlerë plotësuese për përpjekjet 

ndërkombëtarizuese.  

 

Rekomandim 

Sipas “Direktivës 2013/55/EU të Parlamentit Europian dhe të Këshillit Europian të datës 

20 nëntor 2013, Direktivës së amenduar 2005/36/EC për njohjen e kualifikimeve 

profesionale dhe Rregullores (EU) Nr. 1024/2012 për bashkëpunim administrativ përmes 

Sistemit të Informacionit të Tregut ( “Rregullorja SIT”)”, kërkohet totali prej së paku 5 

viteve e studimeve të rregullta në universitet apo institucion arsimor të krahasueshëm që 

çojnë në përfundimin e suksesshëm të nivelit universitar.  

Raporti i vetëvlerësimit (RVV) u adresohet shkurtazi qëllimeve të programit. Megjithatë, 

analiza e nevojshme rreth tregut të punës mungon.   

Në përshkrimet e studiove (mësimi i bazuar në projekt) eksperti kishte përshtypjen që 

këto kurse akoma janë më shumë të drejtuara nga temat  se sa drejt problemeve dhe 

rezultateve të nxënies.  

Përvoja e punë në grup nuk është e siguruar mjaftueshëm për studentët. Për 

bashkëpunim pune profesionale në zyrat arkitekturore kërkohet puna në ekip dhe 

bashkëpunim me specialistët e fushës së ndërtimtarisë. 
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Domosdoshmëria e intershipeve praktike në programet BA në Arkitekturë njihet 

gjerësisht, integrimi i saj në strukturën e kurrikulës duhet ri-konsideruar.  

 

Orët për punë të pavarur të studentëve për lëndë/kurs duhet të ri-llogariten. Ekspertët 

shpesh kanë përshtypjen që studentët janë të obliguar të punojnë/përgatiten më shumë 

për kurset se sa që tregohet në përshkrimet e moduleve të studimit. 

Programi i planifikuar BA në Arkitekturë nuk është mjaftueshëm i pajisur si në gjësendet 

teknike dhe në ato të hapësirës.  Hapësira për punë të pavarur nga studentët, që do të 

jetë e qasshme 24 orë në ditë dhe 365 ditë në vit është akoma duke u ndërtuar.  

 

Një pajisje modern e punëtorive të ndërtimeve model mungon. Pajisjet për printim dhe 

aparatet për prodhim improvizues/ simulues efiçent duhet të ngritën në ndërtesat e 

rinovuar rishtazi. .  

Pajisjet CAD dhe ato për vizatime duhet të jenë plotësisht të dedikuara për programin e 

studimeve të arkitekturës dhe duhet të mbahen të përditësuara sipas zhvillimeve teknike 

të aparateve.   

Biblioteka dhe qasja në internet janë në gjendje të mire, por mungon literature për 

arkitekturë dhe ndërtimtari.  

 

Ekipi i ekspertëve i rekomandon AKA-së akreditim të ri të programit në nivelin bachelor 

BA në Arkitekturë të Universitetit të Prizrenit pasi të jenë plotësuar kushtet bazë – sipas 

standardeve të AKA-së- për personel të përhershëm dhe rinovimit të ndërtesës dhe 

pajisjeve të përcaktuara për studime të arkitekturës brenda një viti.      

 

 

 

 

3.2 Dizajn softueri & Teknologji e Informacionit dhe Telekomunikimit 

(të dyja ri-akreditim) 

 

Programet e nivelit bachelor Dizajn softueri dhe Teknologji e Informacionit dhe 

Telekomunikimit janë akredituar pa kushte në Maj të vitit 2012. Të dy programet janë 

menaxhuar bashkërisht, shumica e personelit mësimdhënës jepte mësim në të dy 

programet, gjithashtu. Për shkak të kësaj mbulese rekomandimet dhe çështjet për këto 

dy programe ishin afërsisht identike dhe prandaj ishin trajtuar bashkërisht në raportin e 

vitit 2012. Rekomandimet dhe përmirësimet në vijim ishin propozuar:   

1. Përcaktoni rezultatet e mësimit (nxënies) përveç përshkrimeve të të kurseve. 

Prezantimi konsistent i rezultateve të nxënies shihet si rezultat i një procesi të 

planifikuar mire.   

Gjendja në 2015: Çdo përshkrim kursi përmban gjithashtu edhe rezultatet e synuara 

të nxënies.   
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2. Mbështetni këtë proces duke ndjekur specifikimet e IGjS (DIN) (PAS 1032-1/2)   për 

“ Arsimi dhe trajnimi me theks të veçantë në e-mësimin ( e-learning)”, që mund të 

shërbejë si udhëzues dhe listë kontrollimi. 

Gjendja në 2015:  dokumentet PAS 1032-1/2 janë zhvilluar në Institutin gjerman për 

Standarde  dhe nuk përdoren kudo ndërkombëtarisht.  Për këtë arsye rekomandimi 

duhet konsideruar si një sugjerim për të elaborouar procese sistematike dhe 

konsistonte të larta për eLearning në universitet. Për momentin eLearning nuk është 

rregulluar në universitet.  

3. Zbatojeni eLearning së pari vetëm në këtë fakultet. Vetëm pasi të keni mbledhur një 

përvojë të gjerë (pas përafërsisht një viti të operimit) nga një zbatim i tillë pilot 

shpërndarja e eLearning duhet zgjeruar tek programet e tjera.   

Gjendja në 2015: eLearning nuk është implementuar në mënyrë sistematike, 

mësimdhënësit janë duke përdorur disa elemente të eLeraning në formë individuale: 

duke vendosur material të kursit në hapësirat personale të uebfaqes, duke ju ofruar 

studentëve ueb-adresa nga burimet më të rëndësishme, përdorimit të llogarisë 

personale Moodle në mësim etj. ( Një shembull Moodle për gjithë universitetin është 

në fazën e implementimit)  

4. Siguroni material informues për eLearning, udhëzues dhe trajnime për të gjithë 

target grupet( ligjëruesit, administratorët, studentët)  

Gjendja në 2015: në përgatitje. 

5. Të vlerësohet në vazhdimësi Kurrikula duke pasur parasysh natyrën dinamike të ICT-

së. T’i jepet vëmendje e mjaftueshme temave që lidhen me sigurinë, informatikës 

mobile. 

Gjendja në 2015: të gjitha këto tema janë përfaqësuar në masë të mjaftueshme në 

versionin e ri të kurrikulës. Për më tepër, personeli ka plane për përmirësim të 

mëtejmë të kurrikulës. 

6. Të mundësohet qasje e internetit në gjithë universitetin që duhet konsideruar 

si tipar karakteristik i çdo vendi arsimor modern. 

Gjendja 2015: në gjithë kampusin ka qasje në internet, megjithëse është i mbrojtur 

me fjalëkalim. 

7. Zbatojeni (riaktivizojeni) një Sistem Menaxhimi për Mësim ( i preferueshëm 

një produkt burimi i hapur si Moodle) për të mundësuar një qasje të nxënie të 

përzier.   

Gjendja 2015: akoma në proces. 

8. Të zhvillohet dhe praktikohet një koncept  eLearning. 

Gjendja 2015: nuk është zhvilluar akoma. 

9. Të ofrohen trajnime për mësues në mënyrë që të sigurohet se parimet e janë 

zbatuar në mënyrë të duhur. 

Gjendja në 2015: nuk janë ofruar dëshmi. 

10. Të zhvillohet një strategji e gjithë fakultetit për të iniciuar hulumtim të bazuar në 

projekte më partnerët e industrisë. 

Gjendja në 2015: nuk ka një strategji  të zhvilluar në kuadër të fakultetit dhe nuk është 

iniciuar një hulumtim i bazuar në projekte me partnerët industrial.  
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11. Të punësohet personel i përhershëm akademik që është  parakusht për zhvillim të 

qëndrueshëm dhe për aktivitete kërkimore.   

Gjendja në 2015: në kohën e vizitës në terren universiteti ka punësuar dhjetë 

anëtarë akademik të përhershëm. Megjithatë, pasi që numri i studentëve po rritet 

me shpejtësi në tre vitet e fundit, ka nevojë për më shumë anëtarë të personelit të 

përhershëm.  

Përfundime: Rekomandimet janë marrë parasysh më përjashtim të atyre që kanë të bënë 

me eLearning. Nga ana tjetër, disa nga rekomandimet  që lidhen me eLearning kërkojnë 

zgjidhje në nivel ( kuadër). 

*** 

Më poshtë do të diskutojmë bashkërisht programet akademike Dizajn softueri dhe 

Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimit duke treguar aspektet e veçanta kur është 

relevante.  

Pohimet në vijim bazohen në dokumentet e prezantuara pranë ekipit të ekspertëve, gjatë 

vizitës në terren dhe në diskutimet më disa anëtarë të stafit akademik: Artan Dermaku, 

Edlira Qefaliu, Bujar Krasnizi, Xhevahir Bajrami, Zirije Hasani, Nysret Demaku, Ercan 

Canhasi. Edlira Qefaliu dhe Bujar Krasniqi ishin punësuar pas dorëzimit të  RVV.  

 

1. Programet akademike dhe menaxhimi i studentëve 

 A përkon programi akademik me deklaratën e misionit dhe parimet e 

veprimtarisë?  

Deklarata e misionit e universitetit thekson dëshirën për të promovuar integrimin e 

Kosovës në Unionin Europian dhe nuk saktëson ndonjë fushë. Për këtë arsye, nga ana 

formale të dy programet Dizajn Softueri (DS) dhe Teknologji Informacioni dhe 

Telekomunikim (TIT)- përkojnë me deklaratën e misionit të institucionit.  

 

 A janë cilësia, niveli dhe synimet akademike të  programit të përshtatshme më 

gradën akademike?  

Vërejtje të përgjithshme: 

Rezultatet e synuara të nxënies të DS përputhen me ato të TIT. Pasi këto rezultate të 

nxënies janë adekuate vetëm për programin e SD-së, këto ishin kopjuar qartë në mënyrë 

mekanike për programin TIT-së. Rezultati i nxënies: “studentët do të jenë gjendje të 

zgjidhin probleme komplekse në fushën e programimit” nuk është krejt adekuat për TIT 

sepse ky program në fakt përmban një numër të konsiderueshëm lëndësh që lidhen më 

harduer, gjithashtu. Në përgjithësi, rezultatet e pritshme të nxënies është dashur të 

formulohen në mënyrë më të veçantë, duke lejuar të bëhet dallimi i kompetencave të 

pritura për të diplomuarit.  Aktualisht formulimet për rezultatet e pritshme të nxënies 

janë:  

1) Shumë të përgjithshme duke mos përshkruar mjaft shprehimisht rezultatet 

konkrete të nxënies. Për shembull, çfarë kuptimi ka “ për të inkurajuar zhvillimin 

shkencor dhe teknologjik të shoqërisë”? 

2) Pjesërisht triviale. Për shembull“ Të zhvilloj dhe forcoj persona/individë dhe të 

përmirësoj kapacitetet e tyre në dimensionin teorik dhe praktik” (drejtshkrimi 

origjinal). 

Është vështirë për të vendosur në mënyrë adekuate për secilin kurs të veçantë pa pasur 
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një kuptim të qartë për rezultatet e pritshme të nxënies për programin e studimeve në 

tërësi.  

Në Raportin e Vetëvlerësimit ( RVV, faqe 161 deri 204) është shkruar së të diplomuarit e 

programit “ pritet të punësohen shpesh .........në pozita menaxhuese...”. Megjithatë, 

njihet gjithandej që të diplomuarit e një programi bachelor normalisht nuk janë 

menaxher, po kanë pozita specialisti. Pozitat menaxheriale mund të pranohen në rend të 

parë nga të diplomuarit e programeve master.   

Qëllimi i kurseve në shumë raste është formuluar si “ Qëllimi i kursit është të ju jap 

studentëve informacion rreth...”. Kjo do të thotë të qëndrojnë në nivelin më të ultë të 

taksonomisë së Bloom-it, dhe për këtë arsye nuk harmonizohet me pedagogjinë modern 

( për shembull me metodën e mësimit të kthyer/rrotullues - flipped classroom). 

Listat e literaturës në përshkrimin e lëndëve janë pjesërisht  jo adekuate dhe pjesërisht jo 

të qasshme për studentët. Për shembull1) libri “Sistemet shpërndarëse: Parimet dhe 

paradigmat” nga A. Tanenbaum dhe M. van Steen është listuar si e para në lëndën  Cloud 

Computing –Kompjutimi ( programimi) i rrjeteve . Nga ana tjetër, fjala “rrjet” nuk 

përmendet në këtë libër ( rreth 700 paqe), dhe vice versa, përshkrimi i kursit nuk 

përmban fjalën “shpërndarëse”. Për më tepër, ky libër është gjithashtu në listën e 

literaturës së lëndës  të Sistemeve Shpërndarëse, edhe pse i cituar jo saktë  (RVV, fq 197); 

2) Hyrje në programim  bazohet vetëm në literaturën C++.  

Sa i përket strukturës së mësimit: 30 orë janë paraparë për mësimdhënie (ligjërim?), 30 

orë për punë në laborator dhe 90 orë për studime individuale për secilën lëndë me 6 

kreditë, pavarësisht se sa teorike është lënda, cilat janë nevojat e punës praktike në 

laboratorë etj. Për shembull, nuk ka nevojë për pajisje laboratorike në kryerjen e 

studimeve të pavarura në matematikë, çfarë nuk është rasti, për shembull, në lëndën 

Sensorët dhe Interfejset.  

 

DS: 

Çdo studentë  duhet të zgjedh 4 lëndë të obligueshme dhe 1 zgjedhore ( nga tre) që kanë 

6 kredite çdo semestër gjatë dy viteve të para të studimit. Projekti dhe Punimi i diplomës 

kanë 12 kredite, dhe të dyja janë obligative.  

Në lidhje me programin mund të bëhen vërejtjet në vijim: 

1. Disa tema meritojnë më shumë vëmendje ( për shembull, komunikimi na një 

pajisje te tjetra, d.m.th. interneti i gjerave, IPR, metodologjitë  e licencimit dhe 

shpejtësisë, gramatikat dhe gjuhët formale) përderisa nevoja e disa temave 

është e diskutueshme ( për shembull, paradokset në set-teori)  

2. Përshkrimi i lëndës Programimi (kompjutimi) i rrjeteve  është kopjuar nga 

materialet e kurseve të po të njëjtës lëndë në Universitetin e New Yorku-t , pa 

asnjë referencë (http://www.nyu.edu/classes/jcf/CSCI-GA.3033-



 24 

009/handouts/Cloud-Computing-Course-Description-and-Syllabus-

Spring2014.pdf). 

3. Përshkrimi i disa kurseve është prezantuar në terma aq të përgjithshëm sa që 

bëhet i pamundur të dihet për përmbajtjen  e vërtetë të lëndës (për shembull, 

Machine Learning  faqe 183 i RVV, ose si duket projekti në lëndën Matematikë 

diskrete, faqe 176 i RVV-së). 

4. Relacioni ndërmjet rezultateve të nxënies dhe përmbajtjes faktike të lëndës 

mbetet i fshehur në shumë raste ( për shembull, si supozohet të arrihet rezulatati 

i nxënies “të fitoj përvojë së punuari si anëtarë i një ekipi në një projekt 

inxhinierie softueri” në lëndën  Inxhinieri Softueri dhe Menaxhim Projekti , faqe 

180 të RVV) 

Përfundim: Cilësia e programit, niveli dhe qëllimet akademike janë të përshtatshme 

me gradën akademike. 

Rekomandim: të tregohet vëmendje e posaçme në fushat emergjente dhe të 

rëndësishme në zhvillimin e mëtejmë të programit akademik (për shembull, 

komunikimi nga një pajisje të tjetra, d.m.th. interneti i gjerave, IPR, metodologjitë  e 

licencimit dhe shpejtësisë/zhdërvjelltësisë). 

 

TIT: 

Secili student duhet të zgjedhë 4 lëndë obligative dhe 1 zgjedhore ( nga 3) për çdo 

semestër ( përveç semestrit të 6 ku nuk ka lëndë zgjedhore). Teza e bachelorit  tema e 

diplomës) konsiderohet si një nga lëndët obligative.   

Sa i përket programet mund të bëhen vërejtjet në vijim:  

1. Disa tema meritojnë më shumë vëmendje (për shembull, komunikimi nga një 

pajisje të tjetra, d.m.th. interneti i gjerave, robotika, automata finite si modele 

formale të kontrollorëve). 

2. Matematika Diskrete është caktuar në semestrin e 4-të. Njëkohësisht, disa 

koncepte të matematikës  diskrete janë përdorur tashmë qysh nga fillimi  i 

hershëm i studimeve ( për shembull në lëndën Teknologjia Digjitale).  

3. Kursi Metodat e Kërkimit në fakt nuk trajton metodat e kërkimit si të tilla, as 

kualitative e as kuantitative ( apo të kombinuara). Madje edhe mbledhja e të 

dhënave empirike që është fondamentale për të kryer kërkim në shumë raste nuk 

përmendet. Është për vënë re se i njëjti mësimdhënës   (Vehbi Miftari) ofron 

gjithashtu lëndën Metodat e Kërkimit edhe në programin DS,  dhe ky kurs I 

dedikohet në të vërtetë metodave të kërkimit në këtë program! 

Përfundim: Cilësia e programit, niveli dhe qëllimet akademike janë të përshtatshme 

me gradën akademike.. 

Rekomandim:  

1. Të tregohet vëmendje e posaçme në fushat emergjente dhe të rëndësishme në 

zhvillimin e mëtejmë të programit akademik (për shembull, komunikimi nga një 

pajisje të tjetra, d.m.th. interneti i gjerave, robotika, automata finite si modele 

formale të kontrollorëve). 

2. Konsideroni mundësinë për të vendosur lëndën Matematika Diskrete  në një 

semestër me të hershëm. 

 

 A bazohet programi në një koncept didaktik gjithëpërfshirës të komunikuar në 
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mënyrë adekuate dhe miratuar nga personeli mësimdhënës?  

RVV nuk përshkruan asnjë koncept didaktik gjithëpërfshirës. Metodat e mësimdhënies 

dhe nxënies janë përshkruar në mënyrën më formale; duke përdorur pothuaj formulime 

identike; përshkrimi është më tërësor vetëm në disa raste.   

Rekomandim: të implementohen metodat e pedagogjisë moderne ( për shembull, 

metoda e mësimit flipped ( kthyes)).  

 

 A përkon grada akademike me standardet ndërkombëtare?  

Parimet fondamentale të hartimit të programit nuk janë shpallur në RVV dhe as nuk janë 

shpjeguar gjatë vizitës në terren. Sipas shpjegimeve të mësimdhënësve pjesëmarrës, 

programe të ngjashme të universiteteve tjera janë marrë si shembull. Në lidhje me këtë 

në RVV janë përmendur universitetet si, Universiteti Teknologjik i Vjenës, Johannes 

Kepler University në Linz, Universiteti Kingston, Kolegji Imperial Londër, Universiteti Teknik 

në  München. Në tërësi, grada akademike përkon me standardet ndërkombëtare, edhe 

pse nuk janë marrë në konsideratë rekomandimet e kornizave të kurrikulave të 

organizatave profesionale ndërkombëtare (ACM, SWEBOK of IEEE). 

 

 A ofron struktura e programit mundësi të mjaftueshme për studime të pavarura, 

reflektim dhe analiza? (p.sh. çfarë është raporti i studimeve të pavarura krahasuar 

me orët e mësimit  nga distanca/online dhe orët e mësimit në salla?)  

Shumica e lëndëve kanë  numrin prej 6 ECTS dhe orë mësimore një klasë  2+2 apo 3+3 

(gjithsejtë 15x4 = 60 apo 15x6 = 90 orë). Për këtë arsye, numri i orëve për punë të 

pavarur i studentëve për një kurs supozohet të jetë 90 ose 60; kjo u jep studentëve 

mundësi të mjaftueshme për punë të pavarur, reflektim dhe analiza. Megjithatë, për 

shkak të numrit të madh të orëve për punë të pavarur duhet të jetë e garantuar 

mbikëqyrja dhe përkrahja e studimeve të pavarura të studentëve, si dhe qasja në 

literaturë.  RVV-ja nuk e shtron këtë temë. Gjatë vizitës në terren u shpjegua që 

studentëve kryesisht u sigurohen kopje elektronike të librave për mësim. Gjithashtu 

duhet përmendur që të dhënat në RVV nuk përputhen gjithmonë më të dhënat në 

përshkrimin ( Silabusi) e kursit- disa përshkrime të kurseve të prezantuara gjatë vizitës 

në terren parashohin 45+45 orë  të caktuara për ligjërata dhe ushtrime përderisa një 

skemë e unifikuar prej   30+30 orë ishte përdorur në RVV.  

 

 A është e përshtatshme  dhe e justifikuar vendosja e ECTS-ve ? 

Megjithëse parimet udhëheqëse të përbërjes së programit të studimit nuk ishin të 

shpjeguara qartë dhe kënaqshëm, dhe se përshkrimi i kurseve nganjëherë ishte goxha 
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skematik, parimi që programi i studimit përbëhet nga kurse relativisht të mëdha, në 

përgjithësi është e përshtatshme.  

 

 A është ngarkesa e kërkuar e programit akademik e menaxhueshme për 

studentët?  

Numri i orëve për orët në klasë është adekuat, sidomos kur janë caktuar 45+45 orë për 

ligjërata dhe ushtrime. Megjithatë, pothuaj shumica e literaturës nuk është e 

disponueshme në bibliotekën e universitetit. Siç u tha edhe më lart, studentët supozohet 

të bëjnë 90 orë punë të pavarur për secilën lëndë me 6 kredite. Kjo bashkë arrin në  rreth 

5x90 = 450 orë për gjithë semestrin, ose  450/15 = 30 orë në javë. Por, gjatë takimit me 

studentët ( të të gjithi drejtimeve) doli qe ata i dedikojnë mesatarisht gjysmën e kësaj për 

studime të pavarura. Për këtë arsye, shuma e vërtetë e punës së pavarur është adekuate 

në rastin e lëndëve “45+45” vetëm kur shuma punës së pavarur supozohet të jetë 60  orë 

për lëndën me  6-kredite 

Rekomandim: të implementohen metodat e pedagogjisë moderne 

 

 A janë metodat dhe përmbajtja e njësive mësimore të mjaftueshme për arritjen e 

suksesshme të synimeve dhe rezultateve të secilit program(kompetencat dhe 

kualifikimet, njohuritë dhe aftësitë)? 

Nuk është e mundur për të ju përgjigjur kësaj pyetje në nivel programi sepse synimet e 

programit, profilit dhe rezultateve të pritura të nxënies janë dhënë në terma shumë të 

përgjithshëm. Sa i përket kurseve të veçanta, koha për të diskutuar në tërësi 

mjaftueshëm përmbajtjen e të gjitha kurseve ishte shumë e limituar. Disa pika që duhet 

forcuar në programin e studimit, janë diskutuar më lart. 

 

 A është përmbajtja e përbashkët akademike mes kurrikulave të ndryshme e 

kuptueshme dhe transparente?  

Nuk ka ndarje tjetër të pjesëve të kurrikulës përveç ndarjes së semestrave. Duket sikur 

nuk ka mbulesë të konsiderueshme mes kurseve të ndryshme. 

 

 Në çfarë niveli të standardeve ndërkombëtare janë kriteret dhe procedurat e 

regjistrimit të studentëve??  

Kriteret e pranimit janë të njëjta për programet bachelor, nuk zbatohen kushte apo 

kërkesa  të veçanta- përdoret një test pranimi ashtu siç është praktikë e përbashkët 
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ndërkombëtare.  

 

 A janë në proporcion të duhur personeli akademik/artistik me studentët? 

Sipas tabelës në faqe 437, gjithsejtë janë 946+1171 = 2117 studentë të pranuar në 

programet DOS dhe TIT mes viteve 2010-2015. Numri aktual i studentëve aktiv është 

shumë më i vogël (disa kanë diplomuar e disa kanë ndërprerë studimet – përqindja e 

ndërprerjes është rreth 10%). Sipas përshkrimit të programit ( faqet 167-169 dhe 208-211 

të RVV) të gjithë bashkë janë 20 mësimdhënës  që japin mësim në programet Dizajn 

softueri dhe TIT (8 më orar të plotë  10 me gjysmë orari). Edhe nëse numri i studentëve 

aktiv është vetëm gjysma e studentëve të pranuar ( të themi, 1000 studentë), raporti i 

personelit akademik me studentë ( rreth 1 1:100 për personelin me orar të plotë dhe 1:50 

për gjithë mësimdhënësit) konsiderueshëm më i ultë së në universitetet drejtuese. 

Universiteti nuk mund të pres nga mësimdhënësit mësimdhënie të cilësisë së lartë dhe 

kërkim të nivelit të lartë më një raport kaq të ulët mësimdhënës-studentë.  

 

2. Personeli 

 A ka institucioni proporcion adekuat të personelit të përhershëm dhe proporcione 

të duhura të personelit të përhershëm dhe personelit të jashtëm?  

Sipas RVV-së janë 8 anëtarë të përhershëm nga personeli akademik ( numri i studentëve 

që japin mësim në programet akademike të TIT dhe DS tregohen në kllapa) Artan 

Dermaku (4, 6), Xhevahir Bajrami (2, 4), Ercan Canhasi (3, 4), Mimoza Devolli (2, 3), 

Malush Mjaku (1, 3), Samedin Krrabaj (2, 2), Naim Baftiu (1, 1), Zirije Hasani (0, 1). Deri në 

vizitën në terren janë punësuar edhe dy mësimdhënës. 

Gjithashtu sipas RVV-së, janë 10 mësimdhënës me gjysmë orari të angazhuar në 

mësimdhënie: Rexhep Gjergji (3, 1), Nysret Demaku (7, 3), Nazli Tyfekqi (5, 3), Besim 

Limani (3, 2), Isak Shabani (4, 3), Sabrije Osmani (1, 0), Lutfi Bina (1, 0), Arianit Maraj (2, 

0), Marjan Demaj (1, 1), Vehbi Miftari (1, 1).  

Ndarja 1:1 ndërmjet numrit të përgjithshëm të mësimdhënësve me orar të plotë dhe më 

atyre më orar të pjesshëm është e përshtatshme.  Megjithatë, kontratat e punës të dy 

mësimdhënësve të lartpërmendur me gjysmë orari (I.Shabani, A.Maraj) janë ndërprerë 

para datës së vizitës në terren. Kjo ngrit pyetjen rreth arsyeshmërisë së kontratës më 

orar të pjesshëm: motivimi për të rritur kurset mund të pësoj në rastin e kontratave të 

punës me  afat të kufizuar.   

 Rekomandim: të shikohet mundësia e ofrimit të kontratave të punës afatgjate për 

personelin akademik me orar të pjesshëm.  

 

 Demonstron personeli akademik zotësi të dëshmuara në nivele të larta akademike 

dhe didaktike dhe a janë kualifikimet e tyre në përputhje me pozitën që ata 

mbajnë brenda institucionit sipas kriterit bazë?  

Kualifikimi i personelit akademik është i përshtatshëm- 7 ( nga 8) mësimdhënësit me orar 

të plotë dhe 5 me orar të pjesshëm kanë gradë doktorate.  
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3. Hulumtimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar  

 A është i përfshirë personeli mësimdhënës në aktivitete hulumtuese brenda ose 

jashtë institucionit, dhe a kanë efekte këto aktivitete hulumtuese në përmbajtje të 

mësimdhënies /kursit?  

Google Scholar (18.03.2015) rreth mësimdhënësve të përhershëm të  ICT-së dha 

rezultatet në vijim: Artan Dermaku ka 45 citime në publikimet e tij , Xhevahir Bajrami – 

196,  Ercan Canhasi – 14, Mimoza Dugolli – 0, Malush Mjaku – 0, Samedin Krrabaj – 1, 

Naim Baftiu – 0, Zirije Hasani – 0. Vetëm një anëtar i personelit (S. Krrabaj) ka treguar 

Universitetin e Prizrenit si universitet bazë të tij në publikimet e tij. Për këtë arsye, A. 

Dermaku, X. Bajrami dhe E. Canhasi janë në fakt të vetmit mësimdhënës të dukshëm 

ndërkombëtar. Gjithashtu është për t’u vërejtur se momentalisht nuk ka kontrata 

hulumtimi me industrinë lokale.  

 

 A është adekuat niveli dhe cilësia e bashkëpunimeve ndërkombëtare në 

hulumtime dhe mësimdhënie?  

Bashkëpunimi ndërkombëtar në hulumtim kryhet në nivel individual. Partnerët janë 

kryesisht nga Austria dhe Gjermania. Sa i përket mësimdhënies, universiteti ka marrë 

pjesë në disa projekte të TEMPUS-it. Shumë nga profesorët kanë kryer pjesë të 

studimeve të tyre universitete të huaja dhe akoma mbajnë kontakte akademike me këto 

universitete. 

 

 A janë të përfshirë studentët në projekte bashkëpunuese dhe hulumtuese?  

Nuk janë paraqitur dëshmi rreth përfshirjes së studentëve në projekte bashkëpunuese 

hulumtuese . 

 

4. Financat dhe infrastruktura/hapësira dhe pajisjet 

 A ka institucioni një plan buxhetor adekuat?  

Komisioni i ekspertëve i është ofruar buxheti dhe shpenzimet për vitin 2014. Sipas kësaj, 

investimet për ICT ishin në shumën prej 4 198,99 euro. Megjithëse – ashtu si u  shpjegua 

gjatë vizitës në terren- shuma është jashtëzakonisht e vogël.  Duke marrë parasysh që 

kompjuterët në universitete zhvlerësohen në 3-5 vjet, është e pritshme që të paktën një 

sallë e kompjuterëve të zëvendësohet çdo vit.   

 

 A ka institucioni ndërtesa adekuate dhe infrastrukturë të specializuar për kërkesat 

e programit?  

Numri dhe madhësia e sallave/ hapësirave për ligjërata është e përshtatshme. 

Universiteti ka pesë salla me kompjuterë, 20-30 PC kompjuterë në secilën sallë. Duke 

marrë parasysh strukturën e tanishme të studimeve ku ka mesatarisht 5-7 orë ligjërata 

dhe 5-7 orë ushtrime për 1 ECTS, kjo është e kënaqshme. Nga ana tjetër, ndarja e punës 

praktike ( ushtrimeve) në sallat e kompjuterëve është relativisht e vogël; për rritjen e 

tyre ka nevojë për më shumë salla me kompjuterë.  

Rekomandim: Përveç sallave tradicionale të kompjuterëve, të ngritën sallat e 

teknologjisë së specializuar për kryerjen e ushtrimeve për lëndët që lidhen më 
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harduer, veçanërisht për programin akademik TIT.  

 

5. Menaxhimi i Cilësisë 

 A janë programet e institucionit të analizuara/vlerësuara rregullisht brenda 

kontekstit të proceseve të vlerësimeve të brendshme?  

Universiteti ka krijuar rregullore dhe procedura të sigurimit të cilësisë. Programi më 

herët ishte akredituar ndërkombëtarisht në vitin 2012. Sa i përket procesit të brendshëm 

të cilësisë nuk janë demonstruar procedura plotësuese mbi procedurat e përgjithshme të 

universitetit.  

 

 

Ekipi i ekspertëve i rekomandon AKA- së akreditimin e programeve të studimit në 

nivelin bachelor Dizajn softueri dhe  Teknologji Informacioni dhe Telekomunikim 

ashtu si qëndron për aq sa procesi i përmirësimit të vazhdueshëm të programit është 

evident.   
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3.3 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane (ri-akreditim) 

 

3.3.1. Vërejtje fillestare 

Fatkeqësisht takimi me përfaqësuesit e departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane 

të UPz – Prof. Dr. Izer Maksuti dhe Dr. Arsim Rexhepi – filloi me një incident. Dr. Rexhepi 

refuzoi kërkesën për të folur anglisht gjatë takimit. Ai këmbënguli të flitej gjermanisht 

duke injoruar faktin që përfaqësuesit e studentëve, Znj. Simona Dimovska (Unioni i 

Studentëve Europianë, BE) dhe Znj Futuna Mehmeti (Drejtoreshë/ Eksperte për 

Vlerësimin dhe Akreditimin/AKA) ishin pjesëmarrëse në bisedë gjithashtu. Ato nuk flasin 

gjermanisht. Edhe propozimi i Prof. Dr. Frederking për të përkthyer fjalitë në 

gjermanisht të Dr. Rexhepit në gjuhën angleze u refuzua prej tij. Prof. Dr. Ferdije Zhushi-

Etemi (Këshilli Kombëtar i Cilësisë/AKA) dhe Zëvendës Rektori Dr. Sadik Idrizi (UPz), të 

cilët ishin dërguar në takim, nuk ishin të suksesshëm për të bindur Dr. Rexhepin. Madje 

Dr. Rexhepi u bë agresiv në zë. Pas një bisede të shkurtër me përfaqësuesit e përfshirë 

të AKA-së – Znj Mehmeti dhe Prof. Dr. Ferdije Zushi-Etemi – Prof. Frederking (Eksperti) 

vendosi të vazhdonte takimin me përfaqësuesit e departamentit, Prof. Dr. Maksuti dhe Dr. 

Rexhepi, sepse sjellja e keqe e një personi nuk duhet të shqetësojë procesin e vlerësimit 

dhe akreditimin e programit të studimit.  

 

3.3.2 Programi akademik dhe menaxhimi i studentëve 

Programi akademik i departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane, që është 

paraqitur në RVV 2014/15 korrespondon me standardet ndërkombëtare. Kurrikula është 

e hartuar si një program BA katër vjeçar. Nuk ka dyshime se cilësia, niveli dhe qëllimet 

akademike të kurrikulës janë në përputhje me parimet e synuara nga procesi i Bolonjës. 

Profili i gradëve akademike të synuara dhe caktimi i ECTS janë në përputhje me 

standardet ndërkombëtare, gjithashtu. Ngarkesa e punës është e menaxhueshme për 

studentët.  

Program i studimit në strukturën e tij bazë është i mirë balancuar dhe sipas nevojave të 

shoqërisë së Kosovë në të tashmen dhe në të ardhmen. Është shumë bindëse që 

kurrikula ofron dy mundësi për studentët: arsim ose përkthim. NË semestrin e parë të 

gjithë studentët e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane duhet të përfundojnë të njëjtat kurse. 

Gjatë shtatë semestrave të tjerë studentët mund të specializohen. Ka kurse të detyruara 

dhe me zgjedhje. Në kurset e detyrueshme ofrohen njohuri bazë të gjuhës dhe letërsisë 

gjermane, ndërsa në kurset me zgjedhje studentët kanë mundësinë të zgjedhin kurse me 

fokus në çështje të veçanta në mësuesi ose në fushën e përkthimit. Struktura, qëllimet 
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dhe përmbajtja e të dy tipeve është bindëse. Përvoja e katër viteve të para akademike e 

konfirmon këtë vlerësim.  

Përshkrimi i kurseve është i diferencuar dhe i qartë. Literatura e propozuar është e 

përditësuar dhe paraqet një nivel të mirë të njohurive dhe kapaciteteve mësimore.  

EE pranon se shumë nga rekomandimet e ekspertëve të 2011-ës dhe 2012-ës janë 

realizuar në kurrikulën e re: 

1. Është e kënaqshme që kurrikula e re nuk i forcon studentët që në kurset e para 

për të filluar me letërsinë mesjetare. Ka më shumë kuptim të ofrohet një kurs “Hyrje në 

Letërsinë Gjermane”, si Kursi 1.4. 

2. Është një progres shumë i madh që Kurrikula ofron kurse për didaktikën dhe 

metodologjinë e gjuhës dhe letërsisë gjermane (4.5, 5.2, 6.2, 7.2, 8.6 dhe 8.7). 

Rrjedhimisht kualifikimi i studentëve për profesionin e mësuesisë është optimizuar në 

mënyrë bindëse. 

3. Duhet theksuar si një aspekt pozitiv fakti që kursi i shkrimit kreativ (4.4) është i 

detyrueshëm. 

4. Duhet vënë në dukje më shumë se kursi praktik (8.2) është i detyrueshëm, i 

bashkëshoqëruar nga një kurs që trajton aspektet didaktike teorike (8.3). 

 

Megjithatë, sa i takon kurrikulës ekzistojnë ende disa problem që shkaktojnë pyetje dhe 

rekomandime, veçanërisht, sepse disa nga aspektet janë përmendur tashmë në Raportin 

Përfundimtar të EE 2012.  

 

 

Rekomandim 

1) Ka ende një hendek në kërrikull lidhur me integrimin e medias teknike. Format e 

mësimdhënies dhe mësimnxënies të bazuara në kompjuter dhe internet ofrojnë mundësi 

shumë të mira për përmirësimin e proceseve mësimdhënëse dhe mësimnxënies në 

lidhje me gjuhën dhe letërsinë gjermane në të dy fushat: mësuesi dhe përkthim. Librat 

audio dhe filmat duhet të shtohen gjithashtu në pjesën e detyrueshme të kurrikulës, 

sepse ofrojnë mënyra të reja të mësimit të gjuhës dhe letërsisë gjermane dhe kodeve të 

terja estetike. Këto mundësi të veçanta duhet të përdoren për mësimdhënie dhe 

mësimnxënie në mënyrë modern. Në rekomandimin e ekspertëve të 2012-ës, këto 

problem janë vënë në dukje tashmë. Në të ardhmen e afërt (semestri i ri në vjeshtë 2015) 

program duhet të zgjerohet me të paktën një kurs që zhvillohet me format e bazuara në 
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kompjuter dhe internet për mësimin e gjuhës dhe letërsisë gjermane. Duhen përfshirë 

librat audio dhe filmat në gjuhën gjermane, gjithashtu.  

2) Një aspekt tjetër i kurrikulës që është përmendur tashmë në rekomandimin e 

ekspertëve të 2012-ës dhe që duhet optimizuar në semestrin e ri në vjeshtën e 2015-ës 

është përmbajtja e kurrikulës për mësuesinë. Veçanërisht letërsia për fëmijë dhe të rinj 

duhet të jetë pjesë e kurrikulës, sepse fëmijët kanë nevojë për letërsi në përputhje me 

moshën e tyre, Studentët e fokusuar në Mësuesi të gjuhës dhe letërsisë gjermane duhet 

të kenë njohuri në këtë lloj të veçantë letërsie dhe në përshtatjet e saj (libra audio, filma, 

internet (për shembull ëëë.antolin.de) etj.). 

3) Studentët duhet të kenë mundësinë të përmirësojnë njohjen e gjuhës gjermane në 

mënyrë vetjake. Për këtë arsye është i nevojshëm një laborator gjuhe apo një softuer 

specifik për studime të pavarura. 

 

3.3.3 Hulumtimi 

Mundësitë e hulumtimit të departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë gjermane janë ende të 

kufizuara. Departamenti duhet të vazhdojë përpjekjet e tij për të përmirësuar strategjinë 

e hulumtimit në të ardhmen e afërt. 

 

Rekomandim 

Fokusi i hulumtimit duhet të jetë zhvillimi dhe hetimi empirik i koncepteve didaktike në 

zonën e “Gjermanishtja si gjuhë e huaj”. Në mënyrë që të forcohen mundësitë real të 

hulumtimit, është e nevojshme që letërsia e re shkencore të shtohet në bibliotekën e UPz 

(shih raportin e përgjithshëm të EE). 

3.3.4 Bashkëpunimi Ndërkombëtar 

Bashkëpunimi ndërkombëtar i departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane bazohet 

ende mbi kontakte personale të stafit. Bashkëpunimi ekziston me universitetet në 

Maqedoni, Austri dhe Gjermani. Për t’u lidhur me universitete, departamente dhe 

shkencëtarë të tjerë është e nevojshme që departamenti së shpejti të fillojë të zhvillojë 

një ueb faqe në gjuhën angleze dhe gjermane. 

 

Rekomandim 

Siç është vënë në dukje në 2012-ën: Kontaktet ndërkombëtare duhet të intensifikohen 

dhe zgjerohen drejt vendeve dhe universiteteve të tjera. Është e nevojshme që 

departamenti i gjuhës dhe letërsisë gjermane të marrë pjesë në Projektet e BE-së. Për të 

qenë të suksesshëm në procesin e ndërkombëtarizimit departamenti duhet të 

përmirësojë përfaqësimin ndërkombëtar dhe të zhvillojë një ueb faqe në gjuhën angleze 

dhe gjermane. 
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3.3.5 Stafi 

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane aktualisht ka dhjetë anëtarë.  

 Prof.Dr. Arbër Çeliku (BA, Tetovë, PhD, Mannheim),  

 Mr. Arsim Rexhepi (PhD, Bochum),  

 Ilir Krusha (PhD Candidate, Vienna),  

 Ilir Lenjani (PhD Candidate, Vienna),  

 Prof. Dr. Izer Maksuti (MA, PhD, Vienna),  

 Shkurte Veliu-Ajdini (PhD Candidate, Vjenë),  

 Mr. Vilson Marku (PhD Candidate, Graz), 

 Vjosa Elezi-Morina (PhD Candidate, Vjenë) 

 Mag. Regine Schwendinger (Austrian Teacher, OEAD, Vjenë) 

 Katharina Ertle, MA (DAAD Teacher in Prishtina, Vullentarë) 

Por asnjë nga këta kolegë nuk është listuar në tabelën e faqes 418:1. Stafi akademik me 

kohë të plotë. Me fjalë të tjera: departamenti nuk ka profesorë me kohë të plotë dhe nuk 

ka lloje të tjera të stafit akademik me kohë të plotë. 

 

Rekomandim 

Është e domosdoshme që departamenti i Gjuhës dhe letërsisë Gjermane të ketë 

staf të përhershëm, të paktën një Profesor të përhershëm dhe me kohë të plotë 

dhe një ose dy anëtarë të përhershëm të stafit akademik. Në opinionin tim ky 

është një kusht i domosdoshëm (sine qua non) për akreditimin.  

 

Ekipi i ekspertëve i rekomandon AKA-së ri-akreditimin e programit të studimit 

bachelor Gjuhë dhe Letërsi Gjermane. 

Volker Frederking 

Erlangen-Nürnberg 1.4.2015  

 

 

3.4 Programi i Juridikut në Universitetin Publik të Prizrenit 

 

3.4.1 Programi i studimit Juridik BA 

 

Bazat e raportit të mëposhtëm të vlerësimit janë Raporti i Vetë Vlerësimit (RVV) i UPz 

2014/15, rezultatet e vizitës në terren që ndodhi në 19 mars 2015 dhe dokumentet e 

dorëzuara gjatë vizitës në terren dhe të dërguara me postë  në 26 mars 2015. 
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3.4.1.1. Programet akademike dhe menaxhimi i studentëve 

Program i Juridikut është një program BA me tetë semestra. Ai nuk i përmbush në 

mënyrë perfekte standardet e vendosura nga struktura e Bolonjës: Sipas Bolonjës 

programet e studimit duhet të kenë strukturë modulare, që do të thotë se një modul 

duhet të përbëhet nga kurse. Në strukturën e Juridikut BA në UPz çdo semestër ka katër 

kurse të detyrueshme dhe një kurs me zgjedhje. Deri më tani UPz duhet të kishte parë 

mundësitë për të krijuar një strukturë modulare: Një modul mund t’i lidhë kurset e një 

disiplinë të caktuar ligjore dhe të garantojë se ato do të mësohen brenda një periudhe 

kohore të arsyeshme. Aktualisht kurrikula për shembull lidhet me të drejtën 

konstitucionale në semestrin e parë (1.2), të tretë (3.2) dhe të tetë (8.5.2). Kurse të tjera 

në semestrin e dytë (2.3) dhe të tetë (8.5.1) lidhen me këtë fushë të së drejtës. Një 

strukturë modulare e programit të studimit mund të garantojë një mësimnxënie më të 

fokusuar të çështjeve konstitucionale për studentët. Sipas arkitekturës aktuale të 

programit, studentët mësojnë mbi problemet konstitucionale gjatë të katërta viteve të 

studimit.  

Përveç mungesës së strukturës modulare, program përbëhet nga një total prej 240 

kreditesh për një periudhë katër vjeçare. Kjo i përmbush standardet ndërkombëtare. Sa i 

takon silabusit të dorëzuar, caktimi i ECTS-ve duket i përshtatshëm dhe i justifikuar: çdo 

semestër përbëhet nga 13 ose 14 orë leksioni në javë, që do të thotë 130 deri në 210 orë 

për semestër. Në lidhje me diskutimet me studentët, UPz është këshilluar të kontrollojë 

nëse procesi it ë vetë-mësuarit të studentëve shkon vërtet në 750 orë në semestër: Nëse 

ka 30 ECTS për semestër, diçka midis 70 dhe 80% të aktiviteteve mësimore të studentëve 

duhet të ndodhin jashtë sallave të leksionit. Akreditimi pasues duhet të kontrollojë nëse 

kjo kërkesë është plotësuar.  

Sipas parimit të tij, UPz i shërben rajonit të Prizrenit dhe Republikës së Kosovës përmes 

rekrutimit, zhvillimit dhe arsimimit të studentëve që këta të fundit të jenë kandidatë të 

suksesshëm në tregun e punës së Kosovës, rajonit dhe Europës. Programi akademik 

korrespondon me parimin udhëheqës: studentët përftojnë njohuri juridike universal q 

shërbejnë si një bazë solide për specializime të mëtejshme në disiplina të ndryshme 

ligjore. Gjatë vizitës në terren, në veçanti program i studimit në vitin e parë akademik 

përmban leksione në sociologji ligjore, psikologji juridike, e drejtë romake dhe praktikë. 

Nga kjo pikëpamje, eksperti është dyshues nëse leksione të tilla që kombinojnë të 

drejtën me disiplina të tjera akademike kanë kuptim përpara se student të përftojë një 

përmbledhje rreth asaj se çka është e drejta në përgjithësi.  

Kjo pikë u diskutua gjatë vizitës në terren: dekani i fakultetit është pa dyshim korrekt kur 

argumenton se programet e tjera të studimit jashtë Kosovës kanë arkitekturë programi të 
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ngjashme dhe se kurse të tilla mundësojnë kuptueshmëri ndërdisiplinore të së drejtës. 

Por kjo nuk do të thotë se konceptet e huaja funksionojnë automatikisht për UPz dhe se 

kurse të tilla në faza të hershme të arsimit akademik funksionojnë në institucione që janë 

fokusuar në tregun rajonal të punësimit. UPz do të këshillohej të përkufizonte një mënyrë 

të vetën të mësimdhënies të së drejtës duke marrë parasysh kushtet e veçanta të rajonit 

dhe tregun e punësimit. Kjo do të ishte shumë më mirë se sa kopjimi i koncepteve të 

huaja që, me që ra fjala, nuk janë të domosdoshme thjesht sepse janë zhvilluar për 

shembull në Graz, Munih apo gjetkë. Megjithatë, cilësia, niveli dhe synimet akademike të 

programit janë të përshtatshme për gradën akademike.  

Një nga rekomandimet e raportit të fundit vlerësues ishte garantimi se kurset i 

mundësojnë studentëve të analizojnë rastet konkrete të ligjit dhe të zgjidhin problemet 

ligjore. Eksperti bashkë ndan të njëjtën pikëpamje. Gjatë diskutimeve me dekanin në 

vizitën në terren, ekspertit i ‘u duk se mësimdhënia e së drejtës në Kosovë fokusohet në 

teori pa dhënë njohuri praktike për studentit. Në raport me Bolonjën, UPz këshillohet të ri 

mendojë pozicionin e saj: synimi i Bolonjës është të mbështesë punësimin e të 

diplomuarit. Punësimi kërkon mundësinë për të analizuar raste konkrete të ligjit dhe për 

të zgjidhur problem ligjore. Një institucion duhet të garantojnë këto objektiva mësimore 

nëse dëshiron të përmbushë standardet e Bolonjës.   

 

3.4.1.2. Stafi 

 

Sipas tabelës në faqen 418 të RVV, fakulteti i juridikut ka katër profesorë me kohë të 

plotë. Gjatë vizitës në terren, ekipi i eksperteve u informua se UPz ka punësuar dy 

profesorë te tjerë me kohë të plotë. Këta gjashtë profesorë me kohë të plotë japin mësim 

dhe mbështesin 1106 studentët e regjistruar aktualisht në fakultetin e juridikut. Kjo do të 

thotë se një profesor me kohë të plotë duhet të mbikëqyrë më shumë se 180 studentë. 

Është e pamundur të menaxhohet një numër i tillë studentësh në mënyrë të 

përshtatshme: sipas statistikave të Wissenschaftsrat-it gjerman (ËR, Drs 2558-12, 

Hamburg 2012, faqe 110) midis viteve 2000 dhe 2012 një professor me kohë të plotë 

kishte nën mbikëqyrje mesatarisht 100-120 studentë. Në përputhje me këtë, një program 

i juridikut në përmasat e UPz-së do të kishte nevojë për 9 deri në 11 profesorë me kohë të 

plotë për zhvillimin e këtij program BA.  

Përveç profesorëve me kohë të plotë, ka profesorë me kohë të pjesshme që mbështesin 

dhe mbikëqyrin studentët dhe mbajnë leksione. Baza e punësimit të tyre është një 

kontratë gjashtë mujore që mbaron në fund të semestrit dhe që mund të vazhdojë vetëm 

me dakordimin e dekanit dhe rektorit. Duke vlerësuar sa të përshtatshëm janë stafi 
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akademik dhe studentët, është e dyshimtë nëse katedra me baza të tilla kontraktuale 

mund të merret në konsideratë: akreditimi jepet për një periudhë tre vjeçare. Nëse 

status i punësimit është i bazuar në kontrata gjashtë mujore, një zhvillim i qëndrueshëm i 

programit nuk është i parashikuar.  

Profesorët me kohë të pjesshme japin një numër domethënës leksionesh në programin 

BA Juridik. Të punosh mbi bazën e një kontrate një-semstrale do të thotë që 

menaxhmenti i programit është i lirë të ndryshojë një numër të lektorëve për një 

periudhë tre vjeçare akreditimi. Në përputhje me këtë, është e dyshimtë nëse garantohet 

nivel i mjaftueshëm akademik dhe didaktik për të gjithë periudhën e akreditimit. Kur u 

diskutua kjo çështje e stafit akademik të përhershëm gjatë vizitës në terren, u përmend 

se është e vështirë të gjenden kandidatë të përshtatshëm për katedrën. Në përputhje me 

këtë, u argumentua se fakulteti varet nga marrëdhënie të tilla me kohë të pjesshme. U 

pranua se është e vështirë të gjenden kandidatë të përshtatshëm për katedrën me kohë 

të plotë. Por megjithëkëtë është e nevojshme të garantohet një fakultet i qëndrueshëm 

dhe zhvillimi i programit.  

E vetmja arsye për të pranuar orët e leksionit të profesorëve me kohë të pjesshme si të 

barasvlershme me ato të profesorëve me kohë të plotë është që studentët janë dukshëm 

të kënaqur me performancën e profesorëve, që ata ndihen të mbështetur nga fakulteti i 

juridikut në përgjithësi dhe nga profesorët në veçanti dhe se janë ndërmarrë hapa të 

arsyeshëm për rritjen e numrit të profesorëve me kohë të plotë. Në përputhje me këtë, 

duhet të varet nga akreditimi i ardhshëm vlerësimi i faktit nëse raporti i profesorëve me 

kohë të plotë dhe studentëve do të ndryshojë në mënyrë domethënëse nga universiteti 

dhe fakulteti. 

  

3.4.1.3. Hulumtimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar 

 

Nuk ka program për hulumtimin të lidhur me programin BA. Vetë programi është krijuar 

për tregun lokal dhe rrjedhimisht aspektet e mësuara në këtë program janë shumë të 

përgjithshme. Në përputhje me këtë nuk ka pasur nevojë të krijohen aktivitete hulumtimi 

për zhvillimin e përshtatshëm të programit. Sipas CV-ve të dorëzuara, shumë nga 

profesorët e përfshirë kanë kryer punë hulumtuese thelbësore që ka pasur ndikim në 

fushën e hulumtimit të profesorit. Për një program me ndikim rajonal, masa dhe cilësia e 

bashkëpunimit ndërkombëtar në hulumtim dhe mësimdhënie është e përshtatshme.  

 

3.4.1.4. Infrastruktura/ Hapësira dhe Pajisjet 
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Gjatë vizitës në terren, eksperti pati mundësinë të vizitonte infrastrukturën e fakultetit. 

Ajo dukej e përshtatshme për kërkesat e programit.  

. 

3.4.1.5. Menaxhimi i cilësisë 

 

Edhe BA-Juridik është implementuar në procesin e vlerësimit të universitetit.  

 

Propozimi për vendimin e akreditimit: 

Gjashtë profesorë me kohë të pjesshme për 1108 studentë janë të papërshtatshëm. 

Vetëm për shkak të kualifikimit të anëtarëve të stafit akademik të përfshirë në programin 

e juridikut dhe motivimit të tyre për të mbështetur të rinjtë në marrjen e diplomës në 

arsimin e lartë, unë propozoj akreditimin e programit të juridikut. 

 

3.4.2. Programi i studimit E drejtë financiare MA 

 

3.4.2.1. Programet akademike dhe menaxhimi i studentëve 

 

Programi MA “E drejtë financiare” (MA) është një program me tre semestra. Ai nuk i 

përmbush standardet e vendosura nga struktura e Bolonjës: Sipas Bolonjës programet e 

studimit duhet të kenë një strukturë modulare, që do të thotë një modul duhet të 

përbëhet nga kurse. Gjatë dy semestrave të parë, program u ofron studentëve gjashtë 

kurse për semestër: gjatë dy semestrave të parë dhjetë kurse do të jenë të detyrueshme 

dhe dy me zgjedhje. Semestri i tretë është rezervuar për “tezën e diplomës”.  

Sipas parimit të tij, UPz i shërben rajonit të Prizrenit dhe Republikës së Kosovës përmes 

rekrutimit, zhvillimit dhe arsimimit të studentëve që të jenë kandidatë të suksesshëm në 

tregun e punës në Kosovë, rajon dhe Europë. Struktura e programit ofron leksione në 

bankë, sigurime, falimentim dhe ligji i taksave që kanë një relevancë të lartë praktike. 

Deri më tani të diplomuarit mund të pasurojnë tregun e punësimit në Kosovë. Në këtë 

kontekst duhet përmendur se sipas përfaqësuesve të fakultetit, kurrikula është diskutuar 

me ofruesit e shërbimeve lokale.  

Struktura e zgjedhur e arkitekturës së programit nuk tregon që leksionet e përveçme 

janë të lidhura me njëri-tjetrin: duket sikur pak tema të lidhura me të drejtën financiare 

janë mbledhur e pastaj përmbledhur në kërrikull. Këtu duket që programi i studimit ka 

hapësirë për përmirësim. 

Të gjitha kurset përfundojnë me tezën e seminarit në fund të kursit. Për shkak se çdo kurs 

ka 5 ECTS, ngarkesa e studentëve është 125 orë në total. Duke qenë se ka 30 leksione – 

dhe 15 orë praktike të parashikuara nga kurrikula, 80 orë për vetë-studim do të ishin të 

nevojshme për studentët. Një tezë e tillë seminari mund të justifikojë caktimin e ECTS-ve, 



 39 

por është e dyshimtë nëse një tezë e tillë është e vlefshme në të gjitha kurset e dhëna. Në 

mënyrë alternative, llojet e metodave të vlerësimit - si rastet studimore apo loja në role – 

mund të mbështesnin gjithashtu arritjen e qëllimeve dhe objektivave mësimore.  

Në tërësi, program, siç u shpjegua gjatë vizitës në terren në RVV korrespondon me 

standardet ndërkombëtare. Në detaj ka hapësirë për përmirësim, po sa i takon strukturës 

modulare, konceptit didaktik dhe metodave mësimore. Por përmirësime të tilla mund të 

bëhen vetëm nëse program zhvillohet dhe nëse fakulteti përballet me problemet rutinë 

të arkitekturës së programit të tij.  

 

3.4.2.2. Stafi 

Programi MA duhet parë i lidhur me programin BA: Aktualisht gjashtë profesorë me kohë 

të plotë mbështesin 1108 studentë në programin BA. Tani UPz kërkon të marrë 

akreditimin për një MA pavarësisht se nuk ka as profesorët e mjaftueshëm me kohë të 

plotë për programin BA. Kjo pikë u diskutua gjatë vizitës në terren: përfaqësuesit e 

universitetit përmendën se ata kanë nevojë për programet MA për studentët që sapo 

janë diplomuar në programin BA. Pa asnjë dyshim, do të ishte ndihmuese për studentët 

në rajon që të vazhdonin studimet e tyre në një program MA në UPz. Por studime të tilla 

kanë kuptim vetëm nëse institucioni ka raportin e duhur të profesorëve dhe studentëve. 

Ky raport nuk është dhënë nëse një profesor në këtë program MA duhet të mbikëqyrë 

gjithashtu në të njëjtën kohë 180 studentë në programin BA. 

Përfaqësuesit e fakultetit argumentuan se ka aktualisht tre profesorë potencialë që po 

presin për t’u punësua. Ata po prisnin vetëm për nostrifikimin e gradëve të tyre. Për më 

tepër, do të ishte shumë e vështirë të gjenden jurist mjaftueshëm të kualifikuar për 

katedrën. Edhe nëse të gjitha përpjekjet që UPz ka bërë për të gjetur profesor të rinj janë 

marrë n konsideratë, kjo nuk mund të justifikojë akreditimin e një program MA në këtë 

fazë: gjashtë profesorë me kohë të plotë nuk mund të mbikëqyrin 1108 studentë BA dhe 

një numër të papërcaktuar studentësh MA. Kjo është situate aktuale në UPz dhe kjo 

situatë duhet vlerësuar në këtë proces akreditimi. Dhe nëse ka tre profesorë potencialë 

që presin punësimin, UPz nuk ka nevojë për ta për një program MA – Upz ka nevojë për 

këta profesorë për programin BA.  

Së fundi, duhet përmendur se vetëm tre nga 14 kurset në programin MA do të mbahen 

nga profesorë me kohë të plotë në UPz: “E drejta e sigurimit”. “Globalizimi dhe integrimi 

ekonomik europian” dhe” Institucionet financiare ndërkombëtare”. Në përputhje me 

këtë, gjatë dy semestrave të parë, student mesatar do të ketë 25% të kurseve bashkë me 

profesorët me kohë të plotë. Kjo do të thotë se 75% e kurseve do të jepen nga profesorë 

me kohë të pjesshme. Kjo nuk është e mjaftueshme nëse krahasohet me standardet e 
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vendeve të huaja: sipas standardeve gjermane për shembull më shumë se gjysma e 

kurseve të programit duhet të jepen nga profesorë me kohë të plotë (krahaso 

Wissenschaftsrat, Leitfaden der institutionellen Akkreditierung, Potsdam 2010, Drs 9886 

faqe 23). Edhe kjo pikë u diskutua gjatë vizitës në terren. U përmend se ishte synuar 

punësimi i një profesori që do të kishte tre kurse të detyrueshme dhe një me zgjedhje. 

Por edhe nëse ky profesor punësohet – në rastin më të mirë – vetëm 55% e kurseve do të 

jepeshin nga profesorë me kohë të plotë dhe kjo do të ishte mjaft afër me standardin 

minimal prej 50%.  

Derisa aftësia për të dhënë mësim në një nivel të lartë akademik dhe didaktik, duhet 

përmendur se të gjithë lektorët kanë një gradë Dr. dhe janë – deri më tash – formalisht të 

kualifikuar për të dhënë mësim në një program MA. Është e dyshimtë nëse të gjithë 

lektorët janë të kualifikuar të japin leksione të së drejtës: CV-të e dorëzuara tregojnë e 

pesë nga 11 leksionet e së drejtës do të mbahen nga lektorë që nuk kanë një gradë në 

juridik. Ndoshta lektorët kanë punuar në fushat e tyre të mësimdhënies praktikisht dhe 

akademikësh. Sipas CV-ve të dorëzuara nuk mund të gjykohet përfundimisht se deri në ç 

‘masë ata janë të kualifikuar të japin leksione të tilla. 

 

3.4.2.3. Hulumtimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar 

Nuk ka program hulumtimi të lidhur me programin MA. Sipas CV-ve të dorëzuara shumë 

nga profesorët e përfshirë ka kryer punë thelbësore në hulumtim, gjë që ka pasur ndikim 

në fushën e hulumtimit të profesorit. Duke marrë parasysh se do të akreditohet një 

program MA , hulumtimi i lektorëve me fokus të veçantë financiar mungon. UPz duhet të 

inkurajojë lektorët të zhvillojnë më shumë aktivitete në hulumtim për profesorët me kohë 

të plotë në atë fushë akademike. Arsyeja që ata nuk e kanë bërë këtë ende mund të jetë e 

ata kanë shumë punë me 1108 studentët në programin BA.  

 

3.4.2.4. Financa dhe Infrastruktura/Hapësira dhe Pajisjet 

Gjatë vizitës në terren, eksperti pati mundësinë të vizitonte infrastrukturën e fakultetit. 

Ajo duket e përshtatshme për kërkesat e programit.. 

 

3.4.2.5. Menaxhimi i cilësisë 

Edhe MA- E drejtë financiare është implementuar në procesin e vlerësimit të universitetit.  

 

Propozimi për vendimin e akreditimit: 

Për shkak të numrit të papërshtatshëm të profesorëve me orar të plotë, unë nuk propozoj 

akreditimin e programit MA në Të Drejtën Financiare.. 
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Akreditim i programeve të studimit  

Universiteti i Prizrenit 

Raporti Final 

 

 Aplikacioni për akreditim 

 

 Administrim Biznesi (BA) dhe Menaxhment Ndërkombëtar (BA) 

 Menaxhment në Agrobiznes (MA) 

 E drejta Ndërkombëtare  dhe Integrime Evropiane (MA) 

 

 

1. Pjesëmarrësit:  

 

1.1. Ekipi i Ekspertëve (EE): 

 

 Prof. Dr. Jochen Kantelhardt / Universiteti i burimeve natyrore dhe Shekncave të 

Jetës(Austri) 

 Prof. Dr. Frédéric Mertens de Wilmars / Universiteti i Valencisë (Spanjë) 

 Prof. Dr. Hans Tümmers / (ish) Universiteti I Hohenheim në Stuttgart 

(Gjermani) 

 

1.2. Koordinatorët e AKAsë: 

 

 Prof. Dr. Ferdije Zhushi-Etemi (Këshilli Shtetror i Cilësisë /AKA) 

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

 Z. Fisnik Gashi (Zyrtar për vlerësim dhe monitorim /AKA) 
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2. Riakredtim programi 

 

EE-ja ishte thirrur për të vlerësuar ri-akreditmin e tre programeve akademike, një në 

nivelin bachelor dhe dy programe tjera në nivlein master: Administrim Biznesi (BA); 

Menaxhment në Agrobiznes (MA) dhe Te drejtë Ndërkombëtare dhe Integrime 

Evropiane (MA).  

 

Procesi i riakreditimit u mbështet në: 

 

 Raporti i Vetëvlerësimit i Universitetit të Prizrenit (RVV) datë 2014/2015 

 Vizita në terren në objektet e Universitetit të Prizrenit ( më 28 -29 maj 2015) dhe 

diskutimet me: menaxhmentin e universitetit, personat përgjegjës për programet e 

studimit, personelin mësimdhënës dhe 8 studentë. 

 

 Dokumentet shtesë të kërkuara nga EE-ja pas vizitës në terren.  

 

3. Dokumentet e pranuara para dhe pas vizitës në terren 

 

Dokumentet e pranuara janë: 

 

 Raporti i vetëvlerësimit (RVV): Ndërsa disa prej mospërputhjeve dhe gabimeve në 

lidhje me disa të dhëna ishin korrigjuar në RVV-në  e kaluar, ka akoma gabime të 

tjera në përkthimin anglisht ( akoma në version e përkthyer ne anglisht ka fraza 

në gjuhën shqipe, si p.sh. në CV-të e stafit akademik) dhe përshkrime të vagullta 

të disa programeve akademike. Për këtë arsye, takimet me stafin gjatë vizitës në 

terren sqaruan disa aspekte dhe EE-ja falënderon menaxhmentin e lartë dhe 

personat përgjegjës për secilin program akademik.   

 

 Programi i vizitës në terren i datës 28-29 maj 2015 

 

 Udhëzuesi i AKA-së për ekspertët ( programet akademike dhe institucioni), Kodi 

I praktikës së mire për vizitat në terren dhe Standardet. 

 

 Tre raportet e vlerësimit për akreditim të programeve: 31 mars–1 prill 2014; 13-14 

maj 2013; 1 qershor 2012 dhe 2  korrik 2011. 

 

 20 CV-të e stafit akademik në Agrobiznes; 11 CV-të e stafit të programit 

Administrim Biznesi dhe Menaxhment Ndërkombëtar; dhe 4 CV-të e stafit 

akademik në programin E drejta ndërkombëtare dhe integrime evropiane (të 

gjitha të pranuara në formë elektronike nga AKA-ja më datë 1 qershor 2015)  
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 Komentet e Universitetit të Prizrenit rreth raportit të përkohshëm të EE-së: 

Komentet janë bërë  bazuar në REE-në e AKA-së. Menaxhmenti dhe stafi akademik 

përgjegjës për programet e studimit kanë punuar në këtë dokument. Të gjithë akademikët 

(profesorët) kanë punuar në mënyrë individuale dhe si rezultat mund të këtë dallime të 

shpërfillshme në mënyrën e përgjigjeve ndaj komenteve”. 

 

 

4. Vëzhgime për secilin program studimi 

 

4.1. Administrim Biznesi (BA) dhe Menaxhim Ndërkombëtar (BA) 

 (Prof. Dr. Hans Tümmers) 

 

4.1.1. Vëzhgime të përgjithshme të nxjerra nga takimet dhe vizita 

 

Parimi udhëheqës reflekton një strategji shumë ambicioze për programet me synimin “për 

të krijuar dhe mbarë vajtur standardet më të larta në fushën e mësimdhënies dhe 

mësimnxënies, hulumtimit dhe kreativitetit artistik”. Kjo strategji dukshëm ka nevojë për 

mjete të mëdha financiare që nuk do të jenë të mundshme në të ardhmen e afërt. 

Rrjedhimisht, një filozofi mësimdhënieje më e orientuar kah aplikimi, bazuar në 

bashkëpunimin me industrinë dhe administratën, do të ishte më e përshtatshme për 

universitetin.  

 

Një program hulumtimi ambicioz do të kishte nevojë për një strukturë tjetër 

administrative me më shumë profesorë, asistentë dhe studentë të doktoratës. 

 

Megjithatë, duke qenë se programet kanë filluar vetëm pak vite më parë, ata janë ende në 

fazë eksperimentale dhe jo të gjitha qëllimet mund të arrihen brenda kësaj periudhe të 

shkurtër. Megjithatë, duket se ka përfshirje të fortë dhe entuziazëm për t’i bërë të 

suksesshëm të dy programet. 

 

4.1.2. Programet akademike 

  

Dy programet Bachelor në Administrim Biznesi DHE NË Menaxhment Ndërkombëtar 

në Universitetin e Prizrenit kanë filluar në vitin 2011; një vit pasi universiteti u themelua. 

Strukturat e tyre korrespondojnë me gradën tipike të Bachelor-it tre vjeçar sipas sistemit 

të Bolonjës, duke përfshirë një total prej 180 ECTS për secilin.  

 

Programi Bachelor në Administrim Biznesi jepet në dy përqendrime: një në Kontabilitet 

dhe një në Menaxhimin e Biznesit Bujqësor. Kjo reflekton nevojat e ekonomisë kosovare: 

financa dhe kontabiliteti janë tema themelore për çdo biznes dhe në pikëpamjen e 

rëndësisë së sektorit bujqësor, përqendrimi në këtë fushë me gjasë krijon perspektiva 

premtuese për të diplomuarit.  
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Koherenca e silabusit të të dy programeve është diskutuar gjatë vlerësimeve të fundit dhe 

nuk do të diskutohet sërish këtu. Megjithatë, disa komente do të ishin të përshtatshme: 

 

 

 

Rekomandime:  

 

 Regjistrimi i 4400 studentëve për secilin program nuk është i menaxhueshëm nën 

kushtet aktuale, konkretisht mungesa e stafit mësimor të mjaftueshëm, qasja në 

kompjuter, biblioteka, klasat, praktikat etj.. Edhe 200 studentë për program do të 

ishte një shifër ambicioze. Fakti që niveli i braktisjes së studimeve pas vitit të parë 

është 40% tregon se menaxhimi i studentëve nuk është i mjaftueshëm. Gjithashtu, 

është jo realiste të gjenden 400 praktika të përshtatshme për vit në ekonominë 

kosovare.  

 

 Në të dy programet, trajnimi i gjuhës, veçanërisht në anglisht, duhet të zgjerohet. 

Në takimin me studentët, niveli i anglishtes ishte dukshëm i ulët.  

 

 Një gjuhë e huaj e dytë (tjetër nga turqishtja) duhet të jetë e detyrueshme që nga 

fillimi. Sot, biznesi është ndërkombëtar dhe pa pasur aftësi gjuhësore të 

mjaftueshme, mundësia e punësimit për të diplomuarit është shumë e kufizuar. 

Studentët janë ambiciozë dhe të vendosur për të pasur sukses dhe rrjedhimisht 

kanë nevojë për aftësi të përshtatshme për punë. 

 

4.1.3. Fakulteti dhe zhvillimi i fakultetit 

 

Lista e profesorëve dhe stafit nuk ishin shumë të qarta. Kësisoj, nuk është e kuptueshme 

se sa profesorë me kohë të plotë, respektivisht profesorë të asociuar ose asistentë ka në 

Universitetin e Prizrenit, cilët janë profesorët me kohë të pjesshme që vijnë nga 

universitete të tjera dhe cilët vijnë nga industria. Megjithatë, CV-të dhe diskutimet 

personale me stafin dhanë përshtypjen se fakulteti është mjaftueshëm i kualifikuar për të 

dhënë mësim në programet në fjalë. 

 

Rekomandime:  

 

 Për rekrutimin e mëtejshëm të profesorëve, do të ishte shumë e vlefshme të 

konsideroheshin kualifikimet gjuhësore. Veçanërisht profesorët e administrim 

biznesit duhet të jenë të aftë të komunikojnë në anglisht. Ishte zhgënjyese që 

përkthimet qenë të domosdoshme gjatë bisedave.  

 

 Shumica e literaturës shkencore është në anglisht dhe çdo bashkëpunim 

ndërkombëtar është thjesht i pamundur pa përdorimin e anglishtes. 



 45 

Rekomandohet gjithashtu punësimi i profesorëve të rinj me sfond ndërkombëtar 

dhe ftesa e më shumë lektorëve nga jashtë. 

 

 

 

4.1.4. Hulumtimi 

 

Mësimdhënia në universitet bazohet mbi hulumtimin, si hulumtimi personal i 

profesorëve, ashtu edhe hulumtimi i komunitetit shkencor, i paraqitur në konferenca dhe 

i botuar në libra dhe revista. Nga CV-të del se disa nga profesorët janë të përfshirë në 

projekte hulumtimi dhe i botojnë rezultatet e tyre. Megjithatë, në shumicën e rasteve, këto 

aktivitete janë individuale, nuk janë pjesë e projekteve ndërkombëtare të universitetit dhe 

të paraqitura në konferenca ndërkombëtare.  

 

Siç u tha në pikën 5.1.1, një program hulumtimi ambicioz do të kishte nevojë për një 

strukturë tjetër administrative me më shumë profesorë, asistentë dhe studentë të 

doktoratës. Për sa kohë që mjetet e nevojshme nuk janë të mundshme, duhet të 

konsiderohen mundësi të tjera. 

 

Rekomandim:  

 

 Në mënyrë që të stimulohen aktivitetet e hulumtimit, rekomandohet krijimi i një 

instituti kërkimor në Administrim Biznesi në Departamentin e Ekonomisë, për të 

shkrirë dhe për të stimuluar të gjithë aktivitetet hulumtuese individuale. Duke e 

bërë këtë, fakulteti mund të përmirësojë perceptimin publik si qendër e 

hulumtimit dhe të marrë pjesë s universitet në projektet ndërkombëtare të 

hulumtimit.  

 

4.1.5. Infrastruktura dhe Pajisjet 

 

Gjendja e fakultetit lidhur me bibliotekën dhe pajisjet elektronike që kanë qasje në 

burimet dhe dokumentet shkencore botërore janë ende tepër të pamjaftueshme dhe kanë 

nevojë për përmirësim. Për momentin, nuk ka revista shkencore dhe numri i librave 

shkencorë (në anglisht) është shumë i kufizuar.  

 

Përveç kësaj, pajisjet e klasave janë të mjaftueshme dhe i përgjigjen kritereve për 

mësimdhënie efektive.  

 

 

 

Rekomandim:  
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 Universiteti duhet të përmirësojë bibliotekën dhe të garantojë qasje në databazën 

ndërkombëtare. Financimi i mëtejshëm duhet të ngrihet në nivelin kombëtar dhe 

ndërkombëtar (Komisioni i BE-së, Tempus dhe programe të tjera). 

 

4.1.6. Bashkëpunimi ndërkombëtar 

 

Kjo është me gjasë një nga pikat më kritike në zhvillimin e të dy programeve. Të studiosh 

biznes – dhe akoma më shumë menaxhim ndërkombëtar! – në një mjedis të vetëm 

kombëtar apo edhe lokal është tërësisht jashtë mode sot. Siç është përmendur më parë, 

ndërkombëtarizimi i programeve kërkon, para së gjithash, aftësi të mira gjuhësore në 

anglisht, si nga profesorët, ashtu edhe nga studentët. Ai kërkon gjithashtu mundësinë e 

studimit jashtë dhe ftesën e profesorëve nga vende të tjera.  

 

Për momentin, Raporti i Vetëvlerësimit përmend bashkëpunimin me 14 universitete të 

huaja, ndër të cilat 4 në Turqi, 4 në vende të tjera të ish Jugosllavisë, 3 në Gjermani dhe 

një në SHBA (shih faqen 432 të raportit). Këto marrëdhënie lidhen kryesisht me 

aktivitetet e hulumtimit dhe prodhojnë vetëm efekte minore për studentët.  

 

Është e dukshme se programet tradicionale të shkëmbimit bazuar në modelin ERASMUS 

mund të luajnë vetëm një rol të kufizuar, duke qenë se vetëm pak studentë nga jashtë 

Kosovës do të zgjidhnin të studionin në Prizren. Rrjedhimisht, duhet të konsiderohen 

mundësi të tjera. 

 

Rekomandime:  

 

 Fakulteti duhet të ndjekë objektivin për të gjetur universitete në vendet e OECD-

së si sponsorë. Për këto sponsorizime, financimi është i mundur në nivel 

kombëtar dhe ndërkombëtar (Bashkimi Europian, kompanitë ndërkombëtare). 

 

 Kjo do të përfshinte mundësinë që studentët të studiojnë një semestër jashtë dhe 

që profesorë të huaj të ftohen në Prizren. Rrjedhimisht, fakulteti duhet të krijojë 

një zyrë ndërkombëtare dhe të studiojë të gjitha mundësitë për zhvillimin e 

marrëdhënieve ndërkombëtare. 

 

4.1.7. Komente nga Universiteti i Prizrenit 

 

1. Programi Administrim Biznesi (AB): Lënda “Biznesi dhe tregtia elektronike” duhet të 

zëvendësohet me lëndën “Sipërmarrje” – semestri i parë, viti i parë 

 

2. Programi Menaxhment Ndërkombëtar (MN): Lënda “ Biznesi dhe tregtia 

elektronike” duhet zëvendësuar me lenden “Sipërmarrje”, semestri katër, viti i dytë. 

 

4.1.8. Përfundime rreth ri-akreditimit të Administrim Biznesit (BA) 

dhe Menaxhment ndërkombëtar (BA) 
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Fakulteti i Ekonomisë është ende në një fazë të hershme të zhvillimit të tij dhe të dy 

programet e vlerësuara kanë filluar vetëm katër vite më parë. Programet mësimore 

korrespondojnë me standardet ndërkombëtare. Me numrin e lartë të studentëve, ato 

duken të suksesshme. Arritjet e viteve të fundit janë mjaft mbresëlënëse.  

 

Raporti i Vetëvlerësimit, diskutimet me stafin dhe vizita në terren në 28 dhe 29 maj 

justifikojnë ri-akreditimin e të dy programeve për një periudhë tjetër tre vjeçare, 

Megjithatë, kushtet e përgjithshme (biblioteka, kompjuterët, marrëdhëniet 

ndërkombëtare, trajnimi i gjuhëve) duhet të përmirësohen dhe siç u përmend në këtë 

raport, duhet të ndërmerren nj sërë masash në mënyrë që të justifikohet përfundimisht 

cilësia e tyre si programe universitare. 

 

4.2. E Drejta Ndërkombëtare dhe Integrimi Europian (LL.M.) 

(Prof. Frédéric Mertens de Wilmars) 

 

4.2.1. Gjetje të përgjithshme 

Profesori Mertens u takua me Dekanin e Fakultetit të Juridikut, Prof. Dr. jur. Arif Riza 

dhe tre mësues asistentë. Njëri prej tyre bëri përkthimin në anglisht. Shkëmbimi ishte i 

drejtpërdrejtë, i ndershëm dhe miqësor me mirëkuptimin e përbashkët për qëllimin dhe 

vullnetin e mirë për të vënë në dukje aspektet pozitive dhe negative të programit 

akademik.  

Materiali mbështetës në takim ishte përshkrimi i programit akademik E drejta 

ndërkombëtare dhe Integrimi ndërkombëtar, i përfshirë në RVV, dhe u diskutua rreth: 

qëllimeve të programit, metodologjisë së mësimdhënies, praktikës së studentëve, 

mundësisë për tezat e doktoratës, zhvillimit të metodologjisë dhe hulumtimit, profilit të 

stafit mësimor dhe përmbajtjes së programit akademik.  

Gjatë takimit, ne vumë re se versioni anglisht i RVV-së nuk ishte nj përkthim i plotë dhe i 

saktë i versionit shqip, gjë që krijoi në disa raste, vështirësi në kuptimin e përmbajtjes dhe 

organizmit të programit akademik. Për këtë arsye dhe bazuar në takimin dhe në vizitën në 

Universitetin e Prizrenit, vlerësimet dhe rekomandimet në lidhje me programin e studimit 

janë bazuar në analizën e dokumenteve të transmetuara nga agjencia AKA.  

 

4.2.2. Menaxhimi i studentëve  

Menaxhimi i studentëve duket i drejtë, sa i takon kushteve të regjistrimit të studentëve në 

LL.M.: kërkesa për përfundimin e Juridikut (4 vjet dhe 240 ECTS) dhe standardi i 

pranimit bazuar në vlerësimin e gjuhës angleze dhe në një provim të përzgjedhur të së 

Drejtës Ndërkombëtare dhe Europiane.  

Për krah kësaj, numri i vogël i studentëve të pranuar (25-35) krijon mundësinë e një 

trajnimi intensiv, si dhe asistencën e ngushtë të studentëve nga ana e mësuesve. 
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Në këtë mënyrë, studentët kanë nj rol të rëndësishëm për shkak të numri të vogël dhe 

mentorëve të tyre. Ata nuk do të trajnohen vetëm në mësime teorike dhe praktike, por 

gjithashtu në përgatitjen për mundësitë e karrierës.  

Rekomandime: 

 Duhen marrë masa për sistemin e mbikëqyrjes: çdo student duhet të ketë një 

mentor/udhëheqës nga pranimin në master deri në fund. Mentori duhet të 

mbështesë, të motivojë dhe të ndihmojë studentin gjatë karrierës së tij. Mentori 

duhet të ketë nën mbikëqyrje dy studentë dhe shpeshtia e asistencës së tij duhet të 

jetë një herë në javë (për shembull 1 orë/student). 

 

4.2.3. Metodologjia e mësimdhënies – punët praktike 

Sa i takon metodologjisë së mësimdhënies, RVV dhe takimet nuk patën të dhëna të 

kënaqshme lidhur me metodat dhe mjetet didaktike dhe pedagogjike që do të përdoren. 

Në mënyrë evazive, u përmend mundësia e klasave të masterit, por asgjë konkrete. 

RVV tregon megjithatë, rëndësinë mes pjesëve teorike dhe pjesëve praktike të programit. 

Çdo lëndë e masterit do të ketë një sërë praktikash që studenti duhet të përfundojë. 

Megjithatë, nuk tregohet se çfarë lloj praktikash do të bëjnë studentët, me përjashtim të 

vizitës së ambasadave të huaja dhe organizata ndërkombëtare në Kosovë1 

Pavarësisht se në RVV janë përmendur disa praktika me institucione të ndryshme si 

Ministria e Çështjeve të Jashtme dhe Ministria e Integrimit Europian 2 , nuk ka asnjë 

udhëzim rreth përmbajtjes, organizimit dhe vlerësimit të praktikave.  

 

Gjatë takimit, u përmend mundësia e praktikave jashtë Kosovës, por nuk pati asnjë 

përgjigje rreth mjete të mundshme për realizimin e tyre (për shembull garantët). Ndoshta 

nuk ka asnjë mjet. 

Nga ana tjetër, lidhur me “Temën e Diplomës” është menduar që çdo student duhet të 

ketë një punë individuale dhe domethënëse rreth çështjes që është zgjedhur nën 

mbikëqyrjen e mësuesit. Kjo pjesë e masterit është shumë e rëndësishme dhe ata nuk e 

dinë se sa e rëndësishme është kjo në vlerësimin global të studentit. 

Nuk ka asnjë qartësim rreth orëve javore të mbikëqyrjes. 

Rekomandime: 

 Të hartohet një “Udhëzues mësimor” për çdo lëndë, duke treguar qartë pikat 

e mëposhtme: 

- T ë dhënat e kursit 

- Përmbledhjen e kursit 

- Rezultatet mësimore të pritura 

- Përshkrimin e përmbajtjes (në mënyrë të saktë) 

- Ngarkesën mësimore (aktivitetet në klasë dhe jashtë saj) 

- Metodologjinë mësimore 

                                                      
1 RVV, nº 2.8, fq. 401. 
2 RVV, nº 2.10, fq. 401. 
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- Treguesit rreth vlerësimit (procesi i vlerësimit) 

- Referencat bibliografike TË FUNDIT (ato bazë dhe shtesë) dhe 

minimumi TRE referenca në ANGLISHT 

 

 Në çdo “udhëzues mësimor”, duhet të tregohet në mënyrë precize përmbajtja 

e pjesës praktike të studimeve me elementët e përmendur më sipër. 

 

 Për të zgjeruara ofrimin e praktikave në Institucione dhe në Organizatat 

private të Kosovës përmes marrëveshjeve që përfshijnë tipin e praktikës, 

numrin e orëve, vlerësimin e studentëve dhe mbikëqyrjen nga një person i 

institucionit partner. 

 

 Përmes universitetin, bëni përpjekje për të gjetur disa burime në mënyrë që të 

ofrohen grante për studentët më të mirë dhe t’i mundësohet atyre praktika 

jashtë Kosovës. 

 

 Në këtë mënyrë, mund të krijohen marrëveshje bashkëpunimi me 

Institucionet Ndërkombëtare (BE, Këshilli i Europës etj.) përmes Ministrisë 

së Çështjeve të Jashtme. 

 

 Sugjeroni dy orë në javë për mbikëqyrjen e studentëve 3. 

 

4.2.4. Përmbajtja e LLM 

In terma të përgjithshëm, të gjitha lëndët korrespondojnë me këtë tip të masterit. 

Megjithatë nga RVV-ja dhe nga takimi me Dekanin dhe asistentët, u vunë re një sërë 

mangësish (gabime në përkthim, bibliografia ekskluzivisht në gjuhën shqipe dhe e vjetër). 

Rekomandime të përgjithshme:  

 

 Ju lutem shihni rekomandimet në pikën 4.2.3. 

 Paraqisni programin e detajuar për çdo lëndë 

 

Rekomandime të veçanta: 

 

 1.2. E drejta europiane II: hiqni diferencën me pjesën e parë dhe me temën e parë 

 1.5. E drejta private ndërkombëtare: nuk ka referencë të së Drejtës së Bashkimit Europian 

 1.6. Çështjet aktuale të IPL: nuk ka referencë për situatën aktuale dhe të shkuar në Ballkan 

 1.6.3. E drejta mjedisore: ri-formuloni përmbajtjen. Nuk ka referencë të së Drejtës së BE-së! 

 Organizata Ndërkombëtare II: Eliminoni dhe shpërndanin organizatat mes lëndëve të ndryshme 

                                                      
3 Mund të jetë i njëjti person që është tranjuesi. Sipas lëndës së zgjedhur nga studenti. 
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 Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut: Ri-formuloni përmbajtjen. Nuk ka referencë rreth 

sistemeve si OKB, OSBE, Këshilli i Europës dhe Bashkimi Europian. 

 E drejta ekonomike ndërkombëtare: nuk ka referencë të së Drejtës së BE-së. 

 Zgjidhje ndërkombëtare Eliminoni dhe shpërndani përmbajtjen mes lëndëve të ndryshme 

 Gjykatat Ndërkombëtare: Eliminoni dhe shpërndani përmbajtjen mes lëndëve të ndryshme 

 2.5.3. Kushtet. krahasimtare:. Ri-formuloni përmbajtjen. Specifikoni krahasimet. 

 Sugjeroni një lëndë të së Drejtës Ndërkombëtare në ANGLISHT. 

 Sugjeroni një lëndë të së Drejtës Evropiane në ANGLISHT 

 

4.2.5. Hulumtimi dhe Bashkëpunimi ndërkombëtar 

 

 

Për sa i takon hulumtimit, takimi dhe dokumentet e marra nuk na tregojnë një plan për 

hulumtimin, pavarësisht se Universiteti i Prizrenit tregon disa herë në RVV rëndësinë e 

hulumtimit dhe krijimin e një grupi hulumtues.  

 

Lidhur me botimet mësimore, informacioni i marrë është i pa paraqitshëm nga një profil i 

mirëfilltë shkencor për çdokënd (U komunikuan vetëm 4 CV nga 10 mësuesit e përfshirë 

në program). 

 

Siç referon bashkëpunimi ndërkombëtar, nuk ka asnjë bashkëpunim efektiv mes 

Universitetit të Prizrenit, Shkollës së Juridikut dhe një Universiteti Evropian, në të cilën 

LLM është abonuar. 

 

Rekomandime: 

 

 Të hartohet – me ndihëm e ekspertëve të jashtëm – një plan hulumtimi për LLM 

me dy degë: E drejtë Ndërkombëtare dhe E drejta e Bashkimit Evropian. Ky plan 

duhet të tregojë linjat, synimet, implementimet e pritshme të hulumtimit, burimet 

njerëzore dhe materiale, planifikimin etj.. 

 

 Ky plan hulumtimi duhet të përfshijë një doktor në ekip për çdo degë (E drejta 

Ndërkombëtare dhe Evropiane) 

 

 Të krijohen lidhje me qendra të tjera të hulumtimit në UPZ, por edhe me 

Universitete të tjera në Kosovë dhe në Bashkimin Evropian gjithashtu, në mënyrë 

që temat e hulumtimit të trajtohen thellësisht. 

 

 Politika për financimin e projekteve të hulumtimit do të zhvillohet me 

menaxhmentin e lartë dhe rektorin e universitetit 
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 Grumbulloni çdo botim dhe aktivitetet e stafit akademik të masterit shkencor. 

Inkurajoni pjesëmarrjen akademik shkencore në botime dhe në aktivitete 

ndërkombëtare.  

 

 Krijoni një përmbledhje elektronike ndërkombëtare (në anglisht) dhe kombëtare. 

 

4.2.6. Stafi 

Pas vizitës në terren, u kërkuan CV-të e ekipit të kursit dhe u dorëzuan vetëm 4 – njëra në 

shqip! Kjo e bën të vështirë gjykimin e përvojës së tyre pas diplomimit dhe statusin e tyre 

ekzakt në Universitetin e Prizrenit. CV-të për të gjithë stafin mësimor të propozuar duhet 

të jenë në dispozicion! 

Nga ana tjetër, ka një konfuzion lidhur me numrin e mësuesve me kohë të plotë 

(kontradikta në RVV dhe gjatë takimit) dhe të Statutit të mësuesve (me kohë të plotë-me 

kohë të pjesshme). 

4 CV-të e marra tregojnë nevojën për riformimin e nivelit dhe numrit të botimeve 

shkencore, njësoj si trajnimet e gjuhës angleze dhe një gjuhe tjetër të Bashkimit Evropian. 

Çështja gjinore u ngrit pasi në ekipin mësimor nuk ekziston asnjë grua dhe në ndërkohë 

jepet lënda e Të drejtave të njeriut!! 

Rekomandime: 

 Hartoni një listë të qartë dhe të vërtetë të mësuesve të çdo lënde duke përfshirë 

Statutin (KPl-KPj), profilin profesional dhe akademik dhe listën e botimeve. 

 

 Riforconi kriteret e përzgjedhjes së ekipit mësimor: botime, përvoja në mjedisin 

doktoral, njohuri të anglishtes. 

 

 Filloni një botim kolektiv aktiv politik. 

 

 Filloni një përfshirje aktive të grave në master si mësuese, hulumtuese dhe 

studente. 

 

 

4.2.7. I nfrastruktura/Hapësira/Pajisjet 

Vizita në mjediset e universitetit tregoi se klasat janë të mirë-pajisura për aktivitete 

teorike, por biblioteka është tepër modeste për të qenë një vend i përshtatshëm për 

hulumtim dhe aktivitete studimore.  

Rekomandime 

 

 Siguroni përmbledhje, si dhe libra të së drejtës ndërkombëtare dhe evropiane. 

 

 Siguroni një databazë elektronike dhe qasje në burimet ligjore ndërkombëtare dhe 

evropiane. 
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 Lidhni bibliotekat e Kosovës me njëra-tjetrën (krijoni një rrjet). 

 

 Jini në kontakt me qendrat e huaja të dokumenteve ndërkombëtare dhe evropiane 

në mënyrë që të arrini një përmbledhje të dokumentuar të cilësisë në anglisht.. 

 

4.2.8. Komente nga Universiteti i Prizrenit 

 

        Të gjitha rekomandimet janë implementuar në programin e studimit që është i lidhur me  

         raportin. Ndryshimet janë bërë në bazë të rekomandimeve dhe të gjithë rekomandimet janë 

         theksuar. 

 

     4.2.9  Përfundime  

 

 

 Bazuar në këtë informim, rekomandohet akreditimi për tre vite, por me kërkesën 

“sine qua non” të aspekteve të mëposhtme: 

 Organizimin dhe mbikëqyrjen e LLM nën përgjegjësinë e përbashkët të mësuesit 

me kohë të plotë (pjesa ndërkombëtare) të Universitetit të Prizrenit dhe disa 

akademikëve nga ndonjë Universitet Europian (pjesë e së drejtës europiane). Ky 

person do të mbikëqyrë konfigurimin përfundimtar të LLM, kontraktimin e stafit 

me kohë të pjesshme, koordinimin mes mësuesve, përpunimin e planit të 

hulumtimit dhe krijimin e një marrëveshjeje konkrete dhe formale me institucionet 

dhe universitetet europiane dhe të huaja.  

 Trajnime intensive në anglisht për mësuesit aktualë. 

 Rifreskimi i punimeve dhe furnizimit të bibliotekës (kompjuterë, libra, 

përmbledhje) 

 Riformulimi i përmbajtjes dhe paraqitjes të kurseve LLM. 
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4.3. Menaxhment në Agrobiznes [Bujqësi] (Msc) 

(Prof. Dr. Jochen Kantelhardt) 

 

4.3.1. Programi akademik dhe menaxhimi i studentëve 

 

Programi i studimit “Menaxhim në Agrobiznes – MSc” përputhet mirë me parimin 

udhëheqës të institucionit; në veçanti, është për t’u theksuar se ai kontribuon në arsimin e 

studentëve në një fushë, që është e rëndësisë së përgjithshme për Kosovën, dhe rëndësinë 

e veçantë për rajonin e Prizrenit. Është vënë re pozitivisht se plani i studimeve shfaq 

shqetësime mjedisore, të shprehura në lëndën “Ekonomia e mjedisit dhe burimeve 

natyrore”. 

Programi i studimit “Menaxhim në Agrobiznes – MSc” është bazuar në dy programe 

masteri gjermane, konkretisht “Agro-ekonomi” dhe “Agrobiznes: (të Universitetit të 

Hohenheim-it) dhe programin master slloven “Agro-ekonomi” (Universiteti i Maribor-it). 

Programi i studimit zgjedh në mënyrë të arsyeshme kurset që janë me rendësi për 

Kosovën dhe rajonin e Prizrenit dhe që korrespondojnë në të njëjtën kohë me silabuset e 

standardeve ndërkombëtare.  

Në lidhje me pranimin e studentëve, duhet thënë se një ekzekutim i suksesshëm dhe 

efiçent i programit të studimit kërkon që studentët të kenë njohuri paraprake në bujqësi 

dhe në menaxhimin e fermës. Megjithatë, nuk ka mundësi (të paktën nuk ka mekanizëm 

të përshkruar) për të përjashtuar studentët nga pjesëmarrja në program apo për t’i 

detyruar ata të marrin pjesë në kurse shtesë. Megjithatë, rekomandohet fort krijimi i një 

mekanizmi të tillë (dhe krijimi dhe përshkrimi i tij në programin e studimit). 

Sa i takon kurseve të detyrueshme, mungon një kurs në menaxhimin total të cilësisë dhe 

rekomandoj shtimin e një kursi të tillë. Në lidhje me kurset me zgjedhje, duhet theksuar se 

ofrohet vetëm një numër i vogël kursesh. Duhet këshilluar fuqimisht rritja e numrit të 

kurseve me zgjedhje duke i dhënë studentëve mundësinë për të marrë pjesë në kurset e 

ofruara në programin Master “Kontabilitet”; një mundësi e tillë do të rriste gjithashtu 

mundësinë e studentëve për të formësuar profilin e tyre të studimit.  

Duhet vënë në dukje negativisht, se leksionet informojnë programin studimor vetëm në 

një mënyrë të përgjithshme mbi metodat e tyre të mësimdhënies dhe mësimnxënies; në 

përgjithësi, ato japin të njëjtin informacion standard: “Leksionet, ushtrimet, seminaret, 

konsultimet, puna në grup, testet”. Rrjedhimisht, nuk është e qartë nëse trajnimi i 

studentëve bazohet realisht mbi një gamë kaq të gjerë të metodave didaktike. Është 

qartësisht e këshillueshme që mësuesit të përpunojnë më mirë dhe individualisht 

konceptet e tyre didaktike lidhur me nevojat e kursit të tyre. Një aspekt pozitiv i 

programit të studimit është bashkëpunimi i ngushtë me biznesin lokal. Kjo ka rëndësi të 

lartë në mënyrë që të ofrohen praktika dhe të parashihen mundësi punësimi për studentët. 

Në Kosovë dhe në rajoni ne Prizrenit, kjo është me rëndësi të jashtëzakonshme për shkak 

të situatës së vështirë të tregut të punës.  
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4.3.2. Stafi 

 

Numri i stafit të përhershëm dhe i mësuesve të angazhuar shtesë nga jashtë fakultetit, si 

dhe raporti i të dyve, duket i përshtatshëm për programin e studimit dhe parimisht lejon 

mbikëqyrje të mirë të tezës së studentëve. Për më tepër, theksohet pozitivisht se shumica 

e stafit mësimor është me kohë të plotë, e brendshme dhe e përhershme. Megjithatë, 

duket se nuk ka profesorë të rregullt të angazhuar në programin e studimit, siç sugjerohet 

nga udhëzimet e AKA-së. Kualifikimi dhe aftësia e stafit akademik në lidhje me nivelin 

akademik dhe didaktik të universitetit duket e përshtatshme. Kjo theksohet nga diskutimi 

me studentët: Studentët shprehën (në përgjithësi) kënaqësinë e tyre të qartë (një gjykim i 

tillë ishte i mundur ngaqë shumica e mësuesve japin leksione edhe në programe të tjera 

studimi)/ Megjithatë, gjykimi i mësuesve është i ndërlikuar dhe bazuar në materialin e 

dhënë, i mundshëm vetëm në një mënyrë të kufizuar. 

 

4.3.3. Hulumtimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar  

 

Vizita në terren në përgjithësi tregoi se hulumtimi (ndërkombëtar) në fushën e 

agrobiznesit nuk është shumë i fortë në Universitetin e Prizrenit. Për më tepër, personat 

përgjegjës për programet e studimit nuk paraqesin strategji ndërkombëtare bashkëpunimi. 

Në lidhje me përfshirjen e studentëve në aktivitetet e hulumtimit, duhet theksuar se është 

e paqartë në diskutime se si dhe në çmasë studentët janë të informuar mbi dhe të 

integruar në aktivitetet e hulumtimit (ndërkombëtar). Ndonëse mund të supozohet se 

parakushtet për integrimin e hulumtimit në programet studimore nuk janë premtuese, 

duhet vënë në dukje se nuk u realizua një analizë e duhur për masën në të cilën aktivitetet 

e hulumtimit japin efekte në mësimdhënie dhe trajnim (për shkak të situatës së 

planifikimit të programit të studimit). Megjithatë, rekomandohet zgjerimi i aktiviteteve 

(ndërkombëtare) të hulumtimit dhe në lidhje me programin e studimit në vlerësim 

këshillohet përfshirja e studentëve në aktivitetet e hulumtimit (p.sh. brenda zonës së tezës 

së Masterit).  

 

4.3.4. Financa dhe Infrastruktura/ Hapësira dhe Pajisjet 

 

Pajisjet mësimore dhe infrastruktura e përshtatshme janë kërkesat bazë për studime 

akademike të suksesshme: fakulteti ofron salla mjaftueshëm të mëdha leksionesh dhe 

dhoma seminaresh, që janë të pajisura me infrastrukturën teknike bazë (sidomos 

projektorët), si dhe me tabela. Shqetësimi kryesor është biblioteka. Veçanërisht qasja në 

literaturën teknike të fundit është e pamjaftueshme: inventari është i vogël dhe vetëm pak 

libra dhe tekste teknike janë në dispozicion. Revistat shkencore nuk janë (me të drejtë) të 

pranishme dhe qasja via internet në abonimin e universitetit nuk u konfirmua. 

 

4.3.5. Menaxhimi i cilësisë   
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Ky program studimi nuk planifikon krijimin e një programi specifik për menaxhimin e 

cilësisë, por ka në plan përdorimin e programit të rregullt të universitetit. Megjithatë, duke 

qenë se ky program studimi është ën fazën fillestare, rekomandohet të përdoret 

intensivisht sistemi i vlerësimit, për të kontrolluar aplikimin e tij të rregullt dhe për të 

shfrytëzuar analizën respektove statistikore.  

 

4.3.6. Komente nga Universiteti i Prizrenit 

 

1. Testi i pranimit do të shërbej, krahas APG, për studentët që aplikojnë nga zona të 

tjera. Testi do të ketë lidhje me lëndët bazë. Përmes testit hyrës ne do të përzgjedhim 

studentët që demonstrojnë njohuri në këtë fushë. Bazuar në rekomandimin, ne kemi 

shtuar kurset e detyrueshme në “Menaxhimin e cilësisë” dhe një kurse me zgjedhje 

për çdo semestër. Përveç kësaj, studentët do të kenë të mundur të ndjekin kurse në 

programin e Kontabilitetit që është në UPZ (për tekstet e shtuara, shih kurrikulën). 

 

2. Profesorët do të informojnë kërkesat e ACA-së për të aplikuar metodologjinë e 

mësimdhënies, si interaktive, gjë që do të përfshijë objektiva të qartë dhe ushtrime për 

aplikim. 

 

3. Gjatë këtij viti në UPZ ka një PhD në fushën e agrobiznesit si profesoreshë Dita 

Krasniqi që me gjasë do të angazhohet në këtë program. Që nga ky vit akademik do të 

jetë një profesoreshë e rregullt në UPZ dhe do të jetë në gjendje të angazhohet në 

program. 

 

4. UPZ ka arritur bashkëpunim me Universitetin e Lubjanës, që shprehu vullnetin për të 

bashkëpunuar me UPZ në shkëmbimin e studentëve dhe profesorëve nga kjo fushë 

(për më tepër kontrolloni link-un http://uni-prizren.com/sq/ngjarje / 538). UPZ 

gjithashtu ka bashkëpunim me Universitetin bujqësor të Tiranës, Shqipëri, me të cilin 

ne do të bashkëpunojmë, veçanërisht në kontekstin e Fakultetit të Ekonomisë dhe 

Agrobiznesit. Përveç kësaj, me Fakultetin e Bujqësisë, Departamentin e Agrobiznesit 

Korçë, Shqipëri. Për më tepër, ne synojmë bashkëpunimin me Universitetin e 

Maribor-it dhe Universitetin e Hohenheim-it, që bazohen në skicimin e këtyre 

kurrikulave, ku ne synojmë të shkëmbejmë profesorë dhe studentë. 

 

5. Studentët do të kenë mundësinë të përdorin fonde nga Biblioteka e UPZ, e cila pas 

akreditimit të programit do të pasurohet me literaturë relevante në këtë fushë. Përveç 

kësaj, studentët mund të përdorin bibliotekat elektronike. 

 

6. UPZ në fund të çdo semestri aplikon sistemin vlerësues për profesorë….. 

 

7. Ne kemi bashkëpunim të ngushtë me Universitetin Bujqësor në Tiranë dhe në 

Prishtinë. Respektivisht Universiteti Bujqësor dhe Veterinarisë. Nga Universiteti 
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Ekonomik dhe Bujqësor në Tiranë, Shqipëri, ne do të angazhojmë Prof. As. Dr. Ilir 

Kapaj. 

 

4.3.7. Rekomandime (Përfundime) 

Në lidhje me Menaxhimin në Agrobiznes (MSc) vendosa se jam i kënaqur me përgjigjet 
dhe se i pranoj ato dhe se rekomandoj akreditimin e programit të studimit për tre vite. 

 

Në veçanti, vlerësoj integrimin e dy ass. Profesorëve të rinj, Z. Ilir Kapaj dhe Znj. Drita 
A. Krasniqi; punësimi i tyre qartazi pasuron programin e studimit dhe rrit numrin e stafit 
me njohuri të gjuhës angleze dhe ka një vlerë pozitive nga pikëpamja e çështjeve gjinore.  

 

Për më tepër, vlerësoj përpjekjen për përgjegjësit e programit të studimit që parashikojnë 
kontakte ndërkombëtare dhe shpresoj që menaxherët e programit të studimit të jenë të 
suksesshëm në krijimin e nj rrjeti shkëmbimi me mësues nga Universiteti i Hohenheim-it.  

 

Më tej, vlerësoj pozitivisht përshtatjen e silabusit dhe integrimin e kurseve të reja. 
Megjithatë, dua të theksoj sërish se ka shumë rëndësi për mua krijimi i një plani zhvillimi, 
që demonstron në veçanti se si mund të realizohet me sukses integrimi i profesorëve të 
rregullt në program brenda tre viteve të ardhshme.   

 

 

5. Konkluzione përfundimtare nga EE-ja 

EE rekomandon një ri-akreditim dhe akreditim 3 VJEÇAR të: 

 

 Administrim Biznesi (BA) dhe Menaxhment Ndërkombëtar (BA) 

 

 Menaxhment në Agrobiznes (MA) 

 

 E drejta  ndërkombëtare dhe Integrime Evropiane (MA) 

 

 

Prof. Dr. Hans Tümmers   

Prof. Dr. Frédéric Mertens de Wilmars   

Prof. Dr. Jochen Kantelhardt  

 

Raporti final , 22 qershor 2015 

 


