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OJQ ADMOVERE është anëtare e 
Koalicionit për Integritet dhe Trans-
parencë në Universitet – KITU, 
mbështetur nga Fondacioni i Kosovës 
për Shoqëri të Hapur – KFOS. Ky hu-
lumtim është pjesë e programit te KI-
TU-së. Pikëpamjet e shprehura në këtë 
hulumtim janë të OJQ-së ADMOV-
ERE dhe nuk paraqesin medoemos 
pikëpamjet e Fondacionit të Kosovës 
për Shoqëri të Hapur – KFOS.

ADMOVERE (Transitional Justice | Ed-
ucation | Peacebuilding) angazhohet për 
ndërtimin e një shoqërie demokratike, 
promovimin e tolerancës e bashkëjetesës 
dhe luftimin e paragjykimeve; dialogun 
mes komuniteteve të ndara për t’i tejkalu-
ar mosmarrëveshjet, si dhe promovimin 
e praktikave të mira për drejtësi dhe pa-
jtim. Fushat kryesore të organizatës janë 
të drejtat e njeriut, me theks të veçantë 
te drejtësia transicionale, edukimi dhe 
ndërtimi i paqes. Për më shumë: http://
admovere.org/ 
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AKA Agjencia e Kosovës për Akreditim

AShAK Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

FIEK Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
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KMShK Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës

MAShT Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

SEMS Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve

SMC  Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

UP  Universiteti i Prishtinës

ZZhA Zyra për Zhvillim Akademik
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HYRJE
Qëllimi i parë i këtij publikimi është me gjetë ku i kanë 
përfunduar tri nivelet e studimeve (BA, MA dhe PhD) 
anëtarët e stafit të rregullt akademik të UP-së: profesorët 
e rregullt, profesorët e asocuar, profesorët asistentë dhe 
asistentët. Ata me studimet e përfunduara në gjuhën 
shqipe në Prishtinë, në Tiranë ose në Tetovë i konsid-
erojmë me formim akademik vendor. Hulumtuam edhe 
përbërjen gjinore të stafit të rregullt akademik të UP-së. 
Për t’i gjetë të dhënat, analizuam CV-të e këtij stafi, të afi-
shuara në faqen e UP-së (www.uni-pr.edu) për secilin nga 
fakultet përbërëse. Kufizimi kryesor i kësaj pjese të hu-
lumtimit është se jo të gjitha CV-të janë të afishuara në 
faqen zyrtare të internetit, disa nuk i kanë të dhënat e plota 
dhe listat online të mësimdhënësve jo gjithmonë janë të 
përditësuara për ta pasqyruar përbërjen aktuale të tyre. Në 
total, të dhënat për 165 pjesëtarë të stafit akademik të UP-
së janë ose të pjesshme (mungojnë për një a më shumë 
nivele të studimeve) ose inekzistente (mungojnë CV-të). 
Vështirësitë e tjera që identifikuam gjatë punës janë mung-
esa e një formati të standardizuar të CV-ve, si dhe munge-
sa e një formati të rangimit të personelit akademik.

HYRJE 
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Qëllimi i dytë i këtij publikimi është me gjetë të dhëna mbi 
angazhimet e pjesëtarëve të rregullt të stafit akademik të 
UP-së, që nga profesorët e rregullt, profesorët e asocuar, 
profesorët asistentë dhe asistentët, nëpër intitucionet e 
tjera të arsimit të lartë (IAL). Për këtë qëllim, nga Agjen-
cia e Kosovës për Akreditim (AKA) morëm listën e vitit 
të kaluar me të dhënat e angazhimeve të stafit akademik, 
që ishte për vitin akademik 2016/17. Këtë listë më pas e 
plotësuam me gjetjet nga CV-të e stafit akademik të UP-
së, nga listat publike të stafit akademik të disa prej insti-
tucioneve kryesisht private të arsimit të lartë, si dhe nga 
intervistat që bëmë me dekanët e fakulteteve të UP-së. 
Kufizimi kryesor i kësaj pjese të hulumtimit është se lista 
e pranuar nga AKA është e vitit akademik të kaluar, për 
faktin se AKA ende nuk e ka kryer procesin e regjistrimit 
të deklaratave për angazhimin e stafit akademik në insti-
tucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2017/2018. 
Vështirësi tjetër është mospublikimi i angazhimeve të 
profesorëve në CV-të e tyre. 

Përveç numrit të profesorëve të punësuar në institucione 
të tjera të arsimit te lartë, në raport hetohet edhe se sa 
ndikon ky angazhim i jashtëm në mbarëvajtjen e procesit 
mësimor: a i mbajnë këta profesorë ligjëratat dhe provi-
met në UP; a ndëshkohen për mungesa; a ka shqiptim të 
masave ose ndalesa financiare? Për këtë qëllim, kërkuam 
intervista me 13 dekanët e fakulteteve të UP-së. Dhjetë 
dekanë pranuan e tre refuzuan: Ethem Çeku i Fakultetit 
të Edukimit, But Dedaj i Fakultetit të Ekonomisë dhe 
Bujar Dugolli i Fakultetit të Filozofisë. Përveç dekanëve 
intervistuam edhe nga 4-5 profesorë nëpër secilin prej 
fakulteteve, që në total u bënë 50 profesorë.
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Qëllimi i tretë i këtij raporti është me i gjetë të gjitha 
rastet e plagjiaturave të publikuara nëpër media të puni-
meve MA/PhD dhe të publikimeve shkencore të mësim-
dhënësve të secilit fakultet në UP dhe me pa nëse janë 
ndërmarrë masa ndaj plagjiatorëve, e në rast se po, çfarë 
masash. Prandaj, hulumtuam rastet e plagjiaturave të 
pjesëtarëve të stafit akademik, për të cilat është raportuar 
nëpër media që nga themelimi i UP-së. Të gjitha rastet 
e raportuara i analizuam me kujdes për t’u bindë se janë 
plagjiatura të mirëfillta.

Qëllimi i katërt i këtij publikimi është për të kuptuar nëse 
dhe si bëhet vlerësimi i profesorëve nga studentët në 
fund të semestrit dhe nëse ka ndonjë vlerësim të profe-
sorëve prej dekanatit a rektoratit. Rreth kësaj teme, zhvil-
luam intervista me profesorë dhe dekanë të fakulteteve, 
me drejtorin e Zyrës për Zhvillim Akademik, si dhe me 
drejtorin e Shërbimit për Teknologji të Informacionit 
në UP. Analizuam edhe pyetësorin anonim që plotëso-
jnë studentët online për vlerësimin e mësimdhënësve të 
lëndës para se ta paraqesin provimin.

Qëllim i pestë dhe i fundit është me e gjetë përpjesën 
profesor-studentë dhe student-infrastrukturë. Për këtë, 
përdorëm të dhënat nga Rektorati i UP-së, por edhe nga 
intervistat e zhvilluara me dekanët. Një kufizim i kësaj 
pjese të hulumtimit është mungesa e të dhënave të sakta 
për hapësirat e brendshme të të gjitha fakulteteve, pasi 
ka raste kur dy ose tri fakultete zhvillojnë mësimin në të 
njëjtin objekt.

HYRJE 
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I. Studimet BA, MA 
dhe PhD të stafit 
akademik
Qëllimi i parë i këtij publikimi është me gjetë ku i kanë 
përfunduar nivelet e studimeve (BA, MA dhe PhD) profe-
sorët e rregullt, profesorët e asocuar, profesorët asistentë 
dhe asistentët. Prandaj, analizuam CV-të e stafit akade-
mik të afishuara në faqen zyrtare të UP-së (www.uni-pr.
edu) për secilin nga fakultet përbërëse. Kufizimi kryesor 
në këtë hulumtim ishte se jo të gjitha CV-të e stafit akade-
mik janë të afishuara në faqen zyrtare të internetit, disave 
u mungojnë të dhënat, pastaj listat e mësimdhënësve jo 
gjithmonë janë të përditësuara për ta pasqyruar përbërjen 
aktuale të personelit. Në total, të dhënat për 165 pjesëtarë 
të stafit akademik të UP-së janë ose të pjesshme (mun-
gojnë të dhënat për një nivel a më shumë të studimeve) 
ose janë inekzistente (mungojnë CV-të). Vështirësitë e 
tjera të identifikuara gjatë punës ishin mungesa e një for-
mati të vetëm të CV-ve si dhe mungesa e një formati të 
rangimit të personelit akademik.

Studimet BA, MA dhe PhD të stafit akademik
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1. FAKULTETI I ARTEVE 

Fakulteti i Arteve dallon nga të tjerët në mënyrën si e për-
zgjedh dhe avancon stafin akademik. Në të ka avancime 
teorike dhe teoriko-praktike; ky i fundit nuk bëhet në 
bazë të punimeve nëpër revista shkencore, por të akti-
vitetit artistik: numrit të koncerteve, të ekspozitave, të 
shfaqjeve, etj. Rrjedhimisht, numri i profesorëve të rreg-
ullt me studime doktorature të përfunduara është i vogël 
(10 gjithsejt). Nga 89 pjesëtarë të stafit akademik në këtë 
fakultet, 57 i kanë kryer studimet BA në shqip në Prisht-
inë, 7 në Tiranë, 16 jashtë vendit në gjuhë të huaja; 46 i 
kanë të përfunduara studimet MA në shqip në Prishtinë 
e 4 në Tiranë, 32 jashtë vendit në gjuhë të huaja; vetëm 
3 mësimdhënës në këtë fakultet i kanë përfunduar studi-
met PhD jashtë vendit në gjuhë të huaja. Në total, nga 
gjithsej 89 pjesëtarë të stafit akademik në këtë fakultet, 
33 (37 %) i kanë përfunduar studimet të paktën në njërin 
nivel (BA, MA, PhD) jashtë vendit e në gjuhë të hua-
ja, kurse 56 të tjerë ose 63% janë me formim akademik 
terësisht vendor. Gjithsej 14 pjesëtarë të stafit (15.73%) i 
kanë përfunduar të gjitha nivelet e studimit jashtë vendit 
e në gjuhë të huaja. Sa i takon përbërjes gjinore, nga 89 
pjesëtarë të stafit akademik, 36 janë gra ose 40.4%.

2. FAKULTETI I BUJQËSISË
  
Nga 40 mësimdhënës në Fakultetin e Bujqësisë, 29 i kanë 
kryer studimet BA në shqip në Prishtinë, 7 në Tiranë dhe 
vetëm 3 jashtë vendit në gjuhë të huaja. Studimet MA 2 
i kanë të përfunduara në shqip në Prishtinë, 7 në Tiranë, 
dhe 24 jashtë vendit në gjuhë të huaja. Studimet PhD 
vetëm 14 i kanë mbaruar jashtë vendit në gjuhë të huaja. 
Nga gjithsej 40 mësimdhënës në këtë fakultet, 28 veta 
(70%) i kanë përfunduar studimet të paktën në njërin 
nivel jashtë vendit në gjuhë të huaja, kurse 12 pjesëtarë 
(30%) në Prishtinë, në Tiranë e në Tetovë. Të gjitha 
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nivelet e studimit jashtë vendit në gjuhë të huaja i kanë 
të përfunduara 2 pjesëtarë të stafit (5%). Sa i takon për-
bërjes gjinore, 6 prej 40 pjesëtarëve të stafit akademik, 
ose 15%, janë gra.

3. FAKULTETI I EDUKIMIT

Nga 62 mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit, 60 i kanë 
kryer studimet BA në shqip në Prishtinë, e vetëm 2 jashtë 
vendit në gjuhë të huaja. Studimet MA 53 i kanë kryer në 
shqip në Prishtinë, 1 në Tetovë dhe 1 Tiranë, dhe vetëm 
7 jashtë vendit në gjuhë të huaja. Studimet PhD 11 i kanë 
mbaruar jashtë vendit në gjuhë të huaja. Në total, nga 
62 mësimdhënës në këtë fakultet, 17 i kanë përfunduar 
studimet të paktën në njërin nivel jashtë vendit e në gjuhë 
të huaja, kurse 45 tjerë ose rreth 72.5% janë me formim 
akademik vendor. Gjithsej 2 pjesëtarë stafi (3.22%) i kanë 
përfunduar të gjitha nivelet e studimit jashtë vendit në 
gjuhë të huaja. Sa i takon përbërjes gjinore, 36 pjesëtarë 
ose 58% të stafit akademik janë gra.

4. FAKULTETI I EKONOMISË

Nga 66 mësimdhënës në Fakultetin e Ekonomisë, 62 i 
kanë kryer studimet BA në shqip në Prishtinë dhe vetëm 
2 jashtë vendit në gjuhë të huaja (në Zagreb); 41 i kanë 
përfunduar studimet MA në shqip në Prishtinë, 1 në Ti-
ranë e 22 jashtë vendit e në gjuhë të huaja; studimet PhD 
jashtë vendit e në gjuhë të huaja i kanë mbaruar vetëm 
14. Në total, nga 66 mësimdhënës në këtë fakultet, 25 i 
kanë përfunduar studimet të paktën në njërin nivel jashtë 
vendit e në gjuhë të huaja, kurse 41 të tjerë, ose 62.1%, 
janë me formim akademik tërësisht vendor. Të gjitha 
nivelet e studimit jashtë vendit në gjuhë të huaja i ka të 
përfunduara vetëm 1 pjesëtar i stafit (1.5%). Sa i takon 
përbërjes gjinore, 26 prej pjesëtarëve të stafit akademik 
ose 38.8% janë gra.
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5. FAKULTETI I FILOLOGJISË

Nga 60 mësimdhënës në Fakultetin e Filologjisë, 58 i 
kanë kryer studimet BA në shqip në Prishtinë dhe vetëm 
1 jashtë vendit në gjuhë të huaja, ndërsa të dhënat për 1 
mungojnë; 49 i kanë përfunduar studimet MA në shqip 
në Prishtinë, 1 në Tiranë, dhe 8 jashtë vendit e në gjuhë 
të huaja; studimet PhD 10 i kanë mbaruar jashtë vendit 
e në gjuhë të huaja. Në total, nga 60 mësimdhënës, 14 i 
kanë përfunduar studimet të paktën në njërin nivel jashtë 
vendit në gjuhë të huaja, kurse 46 të tjerë ose 76.6% janë 
me formim akademik tërësisht vendor. Vetëm 1 prej tyre 
(1.6%) i ka përfunduar të gjitha nivelet e studimit jashtë 
vendit e në gjuhë të huaja. Sa i takon përbërjes gjinore, 28 
prej pjesëtarëve të stafit akademik, ose 46.6%, janë gra.

6. FAKULTETI I FILOZOFISË

Nga 51 mësimdhënës në Fakultetin e Filozofisë, 39 i 
kanë kryer studimet BA në shqip në Prishtinë, e vetëm 9 
jashtë vendit e në gjuhë të huaja, ndërsa të dhënat për 3 
mungojnë; 19 i kanë përfunduar studimet MA në shqip 
në Prishtinë e 29 jashtë vendit, ndërsa të dhënat për 1 
mungojnë; studimet PhD 20 i kanë mbaruar jashtë vendit 
në gjuhë të huaja, kurse 13 në Kosovë e 5 në Shqipëri. 
Në total, nga 51 mësimdhënës në këtë fakultet, 30 i kanë 
përfunduar studimet të paktën në njërin nivel jashtë 
vendit në gjuhë të huaja, kurse 21 ose rreth 41% janë 
me formim akademik vendor. Gjithsej 8 pjesëtarë stafi 
akademik (15.6%) i kanë përfunduar të gjitha nivelet e 
studimit jashtë vendit në gjuhë të huaja. Në Fakultetin 
e Filozofisë, 13 prej pjesëtarëve të stafit akademik, ose 
25.5%, janë gra.
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7. FAKULTETI I NDËRTIMTARISË
 DHE ARKITEKTURËS

Nga 39 mësimdhënës në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe 
Arkitekturës, 32 i kanë kryer studimet BA në shqip në 
Prishtinë e vetëm 7 jashtë vendit e në gjuhë të huaja; 20 
i kanë përfunduar studimet MA në shqip në Prishtinë, 
2 në Tiranë, e 15 jashtë vendit e në gjuhë të huaja; stu-
dimet PhD 8 i kanë mbaruar jashtë vendit në gjuhë të 
huaja. Në total, nga 39 pjesëtarë stafi akademik, 17 i kanë 
përfunduar studimet të paktën në njërin nivel (BA, MA, 
PhD) jashtë vendit në gjuhë të huaja, kurse 22 të tjerë ose 
rreth 56.4% janë me formim akademik tëresisht vendor. 
Të gjitha nivelet e studimit në gjuhë të huaja jashtë vendit 
i kanë përfunduar vetëm 3 pjesëtarë të stafit, ose 7.7%. 
Sa i takon përbërjes gjinore, 15 ose 38.5% të pjesëtarëve 
të stafit akademik në këtë fakultet janë gra.

8. FAKULTETI I INXHINIERISË
 ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Nga 32 mësimdhënës në Fakultetin e Inxhinierisë Elek-
trike dhe Kompjuterike, 31 i kanë kryer studimet BA në 
shqip në Prishtinë, e vetëm 1 jashtë vendit në gjuhë të 
huaja; 19 i kanë përfunduar studimet MA në shqip në 
Prishtinë, e 12 jashtë vendit në gjuhë të huaja; studimet 
PhD 5 i kanë mbaruar jashtë vendit e në gjuhë të hua-
ja. Në total, nga 32 mësimdhënës, 16 i kanë përfunduar 
studimet të paktën në njërin nivel jashtë vendit në gjuhë 
të huaja, kurse 16 të tjerë ose 50% janë me formim aka-
demik vendor. Asnjë pjesëtar i stafit nuk i ka përfunduar 
të gjitha nivelet e studimit jashtë vendit e në gjuhë të hua-
ja. Sa i takon përbërjes gjinore, në këtë fakultet 10 prej 
pjesëtarë të stafit akademik ose 31.2% janë gra.

Arkitekturë

FIEK

61.5%

68.8%

38.5%

31.2%

burra

burra

gra

gra

Studimet BA, MA dhe PhD të stafit akademik

studime brenda 

 56%

një nivel jashtë

 44%

tri nivele jashtë

 7.7%

studime brenda

 50%

një nivel jashtë

 50%



16 • STAFI AKADEMIK I UP-SË: Studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë

9. FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

Nga 39 mësimdhënës në Fakultetin e Inxhinierisë Me-
kanike: 35 i kanë kryer studimet BA në shqip në Prishtinë, 
e vetëm 1 jashtë vendit në gjuhë të huaj; 18 i kanë përfun-
duar studimet MA në shqip në Prishtinë, 1 në Tiranë dhe 
16 jashtë vendit në gjuhë të huaja; studimet PhD vetëm 
11 i kanë mbaruar në gjuhë të huaja jashtë vendit. Në 
total, nga 39 mësimdhënës në këtë fakultet, vetëm 18 i 
kanë përfunduar studimet të paktën në njërin nivel jashtë 
vendit e në gjuhë të huaja, kurse 53.9% janë me formim 
akademik tërësisht vendor. Asnjë pjesëtar i këtij fakulteti 
nuk i ka përfunduar krejt nivelet e studimit jashtë ven-
dit në gjuhë të huaj. Sa i takon përbërjes gjinore, 4 prej 
pjesëtarëve të stafit akademik, ose 10.2%, janë gra.

10. FAKULTETI I JURIDIKUT

Nga 63 mësimdhënës në Fakultetin e Juridikut, 53 i kanë 
kryer studimet BA në shqip në Prishtinë, 1 në Tetovë 
dhe vetëm 1 jashtë vendit e në gjuhë të huaj; studimet 
MA 31 në Prishtinë e 24 jashtë vendit e në gjuhë të hua-
ja; studimet PhD vetëm 16 i kanë mbaruar jashtë vendit 
e në gjuhë të huaja, kurse 35 në Prishtinë e në Tiranë. 
Në total, nga 63 pjesëtarë të stafit akademik në Fakulte-
tin e Juridikut, vetëm 27 i kanë përfunduar studimet të 
paktën në njërin nivel jashtë vendit e në gjuhë të huaja, 
kurse 57% janë me formim akademik krejt vendor. Asnjë 
pjesëtar i stafit nuk i ka përfunduar të gjitha nivelet e stu-
dimit jashtë vendit e në gjuhë të huaj. Sa i takon përbërjes 
gjinore, në Fakultetin Juridik, 18 prej pjesëtarë të stafit 
akademik ose 28.6% janë gra.
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11. FAKULTETI I MJEKËSISË 

Nga 175 mësimdhënës në Fakultetin e Mjekësisë, 130 i 
kanë kryer studimet BA në shqip në Prishtinë, 3 në Ti-
ranë e vetëm 7 jashtë vendit e në gjuhë të huaja; 83 i kanë 
përfunduar studimet MA në shqip në Prishtinë, 1 në Ti-
ranë, e 32 jashtë vendit në gjuhë të huaja (në këtë fakultet 
mungojnë të dhënat për 59 profesorë); studimet PhD 
vetëm 17 i kanë mbaruar jashtë vendit në gjuhë të huaja. 
Në total, nga 175 mësimdhënës të stafit akademik, vetëm 
43 i kanë përfunduar studimet të paktën në njërin nivel 
jashtë vendit në gjuhë të huaja, kurse 132 të tjerë ose 75.4 
% janë me formim akademik tërësisht vendor. Gjithsej 4 
pjesëtarë stafi (2.3%) i kanë përfunduar të gjitha nivelet e 
studimit në gjuhë të huaja. Sa i takon përbërjes gjinore, 71 
prej pjesëtarëve të stafit akademik, ose 40.6%, janë gra.

12. FAKULTETI I EDUKIMIT FIZIK DHE I SPORTIT

Nga 23 mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe 
të Sportit, 18 i kanë kryer studimet BA në shqip në Pr-
ishtinë, e 4 jashtë vendit e në gjuhë të huaja; 17 i kanë për-
funduar studimet MA në Prishtinë, 1 në Tiranë e 4 jashtë 
vendit në gjuhë të huaja; studimet PhD vetëm 3 i kanë 
mbaruar jashtë vendit e në gjuhë të huaja. Në total, nga 
23 pjesëtarë të stafit akademik në këtë fakultet, vetëm 7 i 
kanë përfunduar studimet të paktën në njërin nivel jashtë 
vendit në gjuhë të huaja, kurse 16 të tjerë ose 69.5 % janë 
me formim akademik tërësisht vendor. Asnjë pjesëtar i 
këtij fakulteti nuk i ka përfunduar të gjitha nivelet e stu-
dimit jashtë vendit në gjuhë të huaj. Sa i takon përbërjes 
gjinore, 2 pjesëtarë të stafit akademik, ose 8.7%, janë gra.
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13. FAKULTETI I SHKENCAVE
 MATEMATIKO-NATYRORE

Nga 101 mësimdhënës në Fakultetin e Shkencave 
Matematiko-Natyrore, 95 i kanë kryer studimet BA në 
shqip në Prishtinë, e vetëm 1 jashtë vendit e në gjuhë të 
huaj; 65 i kanë përfunduar studimet MA në shqip në Pr-
ishtinë, 2 në Tiranë, e 29 jashtë vendit në gjuhë të huaja; 
studimet PhD 23 i kanë mbaruar jashtë vendit në gjuhë 
të huaja. Në total, nga 101 pjesëtarë të stafit akademik 
në këtë fakultet, 40 i kanë përfunduar studimet të pak-
tën në njërin nivel jashtë vendit në gjuhë të huaja, kurse 
61 të tjerë ose 60.3% janë me formim akademik vendor. 
Nga 101 mësimdhënës në këtë fakultet, vetëm 1 (1%) i 
ka përfunduar të gjitha nivelet e studimit jashtë vendit në 
gjuhë të huaj. Sa i takon përbërjes gjinore, në Fakultetin 
e Shkencave Matematiko-Natyrore, 21 prej pjesëtarë të 
stafit akademik, ose 20.8%, janë gra.
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PËRFUNDIM

Nga 840 pjesëtarë të stafit akademik që i kanë të afishua-
ra CV-të në uebfaqen e UP-së:

• Studimet BA 700 i kanë të kryera në UP, 17 në Tiranë 
e 1 në Tetovë, vetëm 53 jashtë vendit e në gjuhë të 
huaja, ndërsa të dhënat për 69 pjesëtarë mungojnë; 

• Studimet MA 466 i kanë të kryera në UP, 21 në Ti-
ranë, e 1 në Tetovë, 254 jashtë vendit e në gjuhë të 
huaja, kurse të dhënat për 96 mungojnë; 

• Studimet PhD vetëm 153 mësimdhënës i kanë për-
funduar jashtë vendit e në gjuhë të huaja. 

Në total, nga gjithsej 840 pjesëtarë në UP, 313 (37.26 %) i 
kanë përfunduar studimet të paktën në njërin nivel jashtë 
vendit në gjuhë të huaja, kurse 527 të tjerë ose 62.7 % janë 
me formim akademik krejtësisht vendor. Gjithsej vetëm 
36 pjesëtarë të stafit akademik në UP (4.28%) i kanë për-
funduar të gjitha nivelet e studimit në gjuhë të huaja.

Sa i takon përbërjes gjinore, nga 840 pjesëtarë të stafit 
akademik me CV të afishuara në uebfaqen e UP-së, 286 
ose 34% janë gra. Fakulteti i Edukimit ka më së shumti 
gra (58%), kurse Fakulteti i Sportit më së paku (8.7%). 
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II. Angazhimet e 
stafit akademik në 
institucione të tjera të 
arsimit të lartë
Një tjetër qëllim i këtij publikimi është edhe gjetja e të 
dhënave mbi angazhimet e pjesëtarëve të rregullt të stafit 
akademik të UP-së, që nga profesorët e rregullt, profesorët 
e asocuar, profesorët asistentë dhe asistentët, në intitucio-
net e tjera të arsimit të lartë (IAL). Për këtë qëllim, nga 
Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) morëm listën 
me të dhënat e angazhimeve të stafit akademik, por për 
vitin 2016/17, të cilën më pas e plotësuam me gjetjet nga 
CV-të e stafit akademik të UP-së, nga listat publike të stafit 
akademik të disa prej institucioneve kryesisht private të 
arsimit të lartë, si dhe nga intervistat që bëmë me dekanët 
e fakulteteve të UP-së. Kufizimi kryesor i këtij hulumtimi 
ishte se lista e pranuar nga AKA ishte e vitit akademik 
2016/2017, meqë AKA ende nuk e ka kryer procesin e 
regjistrimit të deklaratave për angazhimin e stafit akade-
mik në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 
2017/2018. Vështirësi tjetër ishte mospublikimi i angazhi-
meve të profesorëve në CV-të e tyre dhe mosgatishmëria e 
disa prej dekanëve për bashkëpunim në këtë drejtim. 

Përveçse të kuptonim sa profesorë janë të punësuar në 
institucione të tjera të arsimit të lartë, kishim për qëllim 
të mësonim edhe sa ndikon ky angazhim në mbarëva-
jtjen e procesit mësimor: a i mbajnë këta profesorë lig-
jëratat dhe provimet në UP; a ndëshkohen për mungesa; 
a ka shqiptim të masave/ndalesa financiare ose ndonjë 
vendim tjetër që të jetë marrë? Prandaj kërkuam interv-
ista me 13 dekanët e fakulteteve të UP-së, prej të cilëve 
10 pranuan e 3 refuzuan – Ethem Çeku i Edukimit, But 
Dedaj i Ekonomisë dhe Bujar Dugolli i Filozofisë. Po 
ashtu, intervistuam edhe nga 4-5 profesorë nëpër secilin 
fakultet, që d.m.th. se në total intervistuam 50 profesorë.
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1. FAKULTETI I ARTEVE 

Nga 89 pjesëtarë të stafit akademik në Fakultetin e Ar-
teve, 25 (28%) janë të angazhuar të paktën edhe në një 
institucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej 
tyre 13 në institucione private, 10 në publike, e 2 në insti-
tucione të tjera publike e private, që do të thotë në tri insti-
tucione njëkohësisht. Të gjithë profesorët e këtij fakulteti 
që intervistuam për këtë publikim thonë se angazhimet 
e tjera të profesorëve, qofshin kontraktuale ose politike, 
ndikojnë në mbarëvajtjen e procesit mësimor, por asnjëri 
nuk kishte njohuri që dikush nga profesorët të jetë ndësh-
kuar për mungesë në ligjërata.1 Dekani i këtij fakulteti, 
Agim Selimi, thotë se angazhimet e jashtme nuk kanë nd-
ikim, meqë orët mbahen me rregull dhe shton se nuk ka 
pasë nevojë për shqiptim të ndonjë mase ndëshkimi.2

2. FAKULTETI I BUJQËSISË

Nga 40 mësimdhënës në Fakultetin e Bujqësisë, 7 (17.5%) 
janë të angazhuar të paktën edhe në një institucion tjetër të 
arsimit të lartë publik ose privat - prej tyre 1 në institucion 
privat, 5 në institucione publike, e 1 është në publik e privat, 
që do të thotë është në tri institucione njëkohësisht. Skënder 
Kaçiu, Dekan i Fakultetit, e evidenton si problem shpërn-
darjen e profesorëve në punë dhe angazhime të tjera, pa-
varësisht se orët i mbajnë me rregull.3 Në këtë fakultet një 
profesor ishte pezulluar nga puna, për shkak se kishte mo-
huar angazhimin në një institucion tjetër të arsimit të lartë, 
por është kthyer me gjyq. Ky ishte rasti i vetëm i ndëshkimit 
për të cilin ishin në dijeni të gjithë profesorët e intervistuar.4

1 Intervista me profesorë në Fakultetin e Arteve: Besa Luzha, 6 mars 2018; 
Zake Prelvukaj, 6 mars 2018; Adem Rusinovci, 7 mars 2018; Valton Beqiri, 
7 mars 2018; Besim Rexhaj, 15 mars 2018.
2 Intervistë me Agim Selimin, Dekan në Fakultetin e Arteve, 9 mars 2018.
3 Intervistë me Skënder Kaçiun, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe 
Veterinarisë, 23 mars 2018. 
4 Intervista me Profesorët e Fakultetit të Bujqësisë:  Imer Rusinovci, 20 
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3. FAKULTETI I EDUKIMIT

Nga 62 mësimdhenës në Fakultetin e Edukimit, 20 
(32.2%) janë të angazhuar të paktën edhe në një insti-
tucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej tyre 
5 në institucione private, 10 në publike, e 5 në publike 
e private, e gjithsej 8 janë në tri institucione në të një-
jtën kohë. Të gjithë profesorët e intervistuar thonë se 
angazhimi në institucione të tjera ndikon shumë në per-
formancën mësimore, e madje edhe në vlerësimin e stu-
dentëve.5 Pothuajse të gjithë të intervistuarit thonë se ka 
raste kur ndëshkohen profesorët për mungesa, por asnjëri 
nga ta nuk dinte ndonjë rast konkret. Dekani i Fakultetit 
të Edukimit, Ethem Çeku, nuk pranoi të intervistohej.
 

4. FAKULTETI I EKONOMISË

Nga 66 mësimdhënës në Fakultetin e Ekonomisë, 27 
(40.9%) janë të angazhuar të paktën edhe në një insti-
tucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej tyre 
11 në institucione private, 11 në publike, 5 në publike e 
private, e gjithsej 7 janë në tri institucione njëkohësisht. 
Profesorët që intervistuam në këtë fakultet pohuan se an-
gazhimet e tjera i lejon statuti i UP-së dhe ato nuk e afek-
tojnë procesin mësimor.6 Profesoresha Hykmete Bajrami 
thotë që «angazhimi në institucione legjislative nuk është 
shumë problematik, kurse gjatë angazhimit në institucione 
ekzekutive duhet ngrirë pozita në fakultet».7 Ndërsa lidhur 
me atë se a ka ndëshkim të profesorëve që mungojnë, të 

mars 2018; Mentor Thaqi, 20 mars 2018; Sali Aliun, 23 mars 2018; Nurdin 
Mestani, 21 mars 2018.
5 Intervistat me profesorët në Fakultetin e Edukimit: Begzat Baliu, 21 mars 
2018; Haki Xhakli, 21 mars 2018; Sylejman Berisha, 22 mars 2018; Arlinda 
Beka, 23 mars 2018.
6 Intervista me profesorët në Fakultetit të Ekonomisë: Gazmend Qorraj, 
30 prill 2018; Hykmete Bajrami, 24 prill 2018; Sadete Pllana, 3 maj 2018; 
Ardiana Gashi, 7 maj 2018.
7 Intervistë me Hykmete Bajramin, profesoreshë në Fakultetin Ekonomik, 
24 prill 2018.
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gjithë u përgjigjën se nuk dinin për raste të tilla.  Dekani i 
këtij fakulteti, But Dedaj, nuk pranoi të intervistohej.

5. FAKULTETI I FILOLOGJISË

Nga 60 mësimdhënës në Fakultetin e Filologjisë, 18 
(30%) janë të angazhuar të paktën edhe në një institucion 
tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej tyre 9 në 
institucione private, 8 në publike, 1 është në publik e pri-
vat, e 2 gjithsej në tri institucione njëkohësisht. Profesorët 
që intervistuam në këtë fakultet u shprehën se ka kolegë 
me dy e më shumë marrëdhënie kontraktuale ose edhe 
të involvuar në politikë, gjë që ndikon në performancën 
mësimore.8 Por, asnjëri prej profesorëve që intervistuam 
nuk kishte dëgjuar se dikush nga kolegët të jetë ndësh-
kuar ndonjëherë për mungesa. Dekania e këtij fakulteti, 
Lindita Rugova, thotë «nuk kemi pasë raste të tilla».9

6. FAKULTETI I FILOZOFISË

Nga 51 mësimdhënës në Fakultetin e Filozofisë, 13 
(25.5%) janë të angazhuar të paktën edhe në një insti-
tucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej 
tyre 8 në institucione private, 5 në publike, e vetëm 1 
në tri institucione njëkohësisht. Pothuajse të gjithë pro-
fesorët e intervistuar të këtij fakulteti ishin të mendimit 
se angazhimet e tjera të stafit e dëmtojnë rëndë procesin 
mësimor,10 por nuk kishin dijeni nëse është ndëshkuar 
ndokush ndonjëherë për mungesa. Profesoresha Vjollca 
Krasniqi thotë se në mbarëvajtjen e studimeve ndikon 

8 Intervistat me profesorët në Fakultetin e Filologjisë: Nerimane Kamberi, 
28 mars 2018; Ag Apolloni, 3 prill 2018; Lindita Rugova, 6 prill 2018; 
Shkumbin Munishi, 4 prill 2018; Abdulla Rexhepi, 5 prill 2018.
9 Intervistë me Lindita Rugovën, profesoreshë në Fakultetin e Filologjisë, 
6 prill 2018.
10 Intervista me profesorët në Fakultetin Filozofik: Arben Hajrullahu, 27 
mars 2018; Gazmend Rizaj, 3 prill 2018; Vjollcë Krasniqi, 10 prill 2018 dhe 
Astrit Salihu, 10 prill 2018.
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edhe angazhimi politik, sepse objektiviteti mund të vi-
het në pikëpyetje, por edhe sepse studentët mund të mos 
ndihen të lirë të shfaqin mendimin kritik në rastet kur 
profesori është pjesë e politikës. Dekani i Fakultetit të 
Filozofisë, Bujar Dugolli, nuk ka pranuar të intervistohet.

7. FAKULTETI I NDËRTIMTARISË
 DHE I ARKITEKTURËS

Nga 39 mësimdhënës në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe 
të Arkitekturës, 6 (17.9%) janë të angazhuar të paktën 
edhe në një institucion tjetër të arsimit të lartë publik ose 
privat - prej tyre 4 në private, 1 në publike, e 1 në pub-
like e private, që do të thotë në tri institucione njëkohë-
sisht. Profesorët e intervistuar kishin mendim të prerë se 
angazhimet e jashtme ndikojnë në performancën mësi-
more, porse asnjëri nuk dinte ndonjë rast të ndëshkimit 
për mungesa.11 Ndërkaq, dekani i këtij fakulteti tha se an-
gazhimi jashtë fakultetit nuk e afekton cilësinë e mësimit, 
pasi këta profesorë edhe tjetërkund e ligjërojnë lëndën e 
njëjtë. Po ashtu, sa u takon ndëshkimeve, Dekani Abdul-
lah Zejnullahu thotë se ka raste ndëshkimesh të natyrës 
financiare, pasi profesorët paguhen sipas numrit të orëve 
qe mbajne, por pa specifikuar ndonjë rast konkret.12

11 Intervista me profesorët në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës: 
Abdullah Zejnullahu, 13 prill 2018; Violeta Nushi, 17 prill 2018; Fevzi 
Berisha, 11 prill 2018;  Egzon Bajraktari, 20 prill, 2018.
12 Intervistë me Abdullah Zejnullahun, profesor në Fakultetin e 
Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, 13 prill 2018.
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8. FAKULTETI I INXHINIERISË
 ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE
 
Nga 32 mësimdhënës në Fakultetin e Inxhinierisë Elek-
trike dhe Kompjuterike, 9 (28.1%) janë të angazhuar të 
paktën edhe në një institucion tjetër të arsimit të lartë 
publik ose privat - prej tyre 4 në private e 5 në publike, 
kurse të angazhuar në më shumë se dy institucione një-
kohësisht nuk ka asnjë. Profesorët e intervistuar ishin të 
mendimit se angazhimi jashtë UP-së ndikon shumë në 
kualitetin e studimeve, sepse shumë nga profesorët që 
kanë angazhime të tjera mungojnë në konsultime e në 
ushtrime dhe kanë kontakt të pamjaftueshëm me asis-
tentët dhe studentët.13 Të pyetur nëse profesorët ndes-
hkohen për mungesa, thanë se nuk kanë dëgjuar të ketë 
pasë ndonjë rast.14 Dekani i Fakultetit, Enver Hamiti, tha 
se profesorët që mungojnë ndëshkohen me mospagesë 
të mbinormës, por nuk tregon asnjë rast konkret.15

9. FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

Nga 39 mësimdhënës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekani-
ke, 21 (56.4%) janë të angazhuar të paktën edhe në një insti-
tucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej tyre 11 
në private, 9 në publike, e 1 në publike e private; gjithsej 3 në 
tri institucione njëkohësisht. Të intervistuarit në këtë fakultet 
thonë se angazhimet e tjera, qofshin të natyrës politike ose 
kontraktuale, nuk ndikojnë në zhvillimin e procesit mësimor.16 

13 Intervista me profesorët në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe 
Kompjuterike: Isak Shabani, 27 mars 2018; Enver Hamiti, 30 mars 2018; 
Skender Ahmetaj, 27 mars 2018; Qefsere Gjonbalaj, 30 mars 2018; Ruzhdi 
Sefa, 3 prill 2018.
14 Intervistë me Isak Shabanin, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë 
Elektrike dhe Kompjuterike, 27 mars 2018.
15 Intervistë me Enver Hamitin, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë 
Elektrike dhe Kompjuterike, 30 mars 2018.
16 Intervista me profesorët në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike: Ali 
Muriqi, 27 mars 2018; Beqir Hamidi, 27 mars 2018;  Xhevat Berisha, 26 
mars 2018; Ahmet Shala, 3 prill 2018.
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Profesorët i mbajnë orët me rregull, prandaj nuk ka as raste të 
ndëshkimit të profesorëve.17

10. FAKULTETI E JURIDIKUT

Nga 63 mësimdhënës në Fakultetin e Juridikut, 33 
(52.3%) janë të angazhuar të paktën edhe në një insti-
tucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej tyre 
18 janë të angazhuar në institucione private, 6 në publike, 
9 janë në private e publike njëkohësisht, kurse 15 janë në 
tri ose më shumë institucione njëkohësisht. Profesorët e 
intervistuar të këtij fakulteti18 thonë se procesi mësimor 
afektohet shumë për shkak të angazhimeve jashtë UP-
së – «vijnë vetëm sa me i mbajtë ligjeratat».19 Sa i përket 
ndëshkimit të profesorëve, të intervistuarit tregojnë se 
‘me letra’ gjithçka është në rregull. Dekani i Fakultetit të 
Juridikut, Haxhi Gashi, pohon se vijueshmëria në ligjëra-
ta është 100 për qind.20

11. FAKULTETI I MJEKËSISË 

Nga 175 mësimdhënës në Fakultetin e Mjekësisë, 52 
(29.7%) janë të angazhuar të paktën edhe në një insti-
tucion tjetër të arsimit të lartë publik ose privat - prej 
tyre 46 janë të angazhuar në institucione private, 3 në 
publike, 1 edhe në publik edhe në privat; 3 janë të an-
gazhuar në tri institucione mësimore njëkohësisht. Pro-
fesorët që intervistuam në këtë fakultet21 thonë se nuk ka 

17 Intervistë me Beqir Hamidin, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë 
Mekanike, 27 mars 2018. 
18 Intervista me profesorët e Fakultetit Juriik: Agim Paca, 17 prill 
2018; Gjyljeta Mushkolaj, 18 prill 2018; Qerim Qerimi, 26 prill 2018; Haxhi 
Gashi, 24 prill 2018.
19 Intervistë me Gjyljeta Mushkolajn, profesoreshë në Fakultetin Juridik, 
18 prill 2018.
20 Intervistë me Haxhi Gashin, profesor në Fakultetin Juridik, 24 prill 2018.
21 Intervista me profesorët e Fakultetit të Mjekësisë: Hatixhe Pupovci – 4 
prill 2018; Ferit Koçani – 6 prill 2018; Gani Bajraktari – 6 prill 2018; Gloria 
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raste mungesash në ligjërata, por se profesorët mandej 
«kryesisht zhduken».22 Profesoresha Hatixhe Pupovci e 
pranon se gjatë kohës kur ishte asambleiste në Komunën 
e Prishtinës, kishte ngecje në punët e mjekësisë e të më-
simdhënies. Prodekanja Gloria Staka thotë se ka profe-
sorë që mbas orarit të rregullt të punës japin mësim në 
institucione të tjera akademike, por se angazhimin në 
ndonjë institucion tjetër akademik ua lejon rregullorja e 
Këshillit Drejtues.

12. FAKULTETI I EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT

Nga 23 mësimdhënës në Fakultetin e Sportit, 3 (13%) 
janë të angazhuar edhe në nga një institucion tjetër të ar-
simit të lartë dhe që të 3 janë të angazhuar në institucione 
private, kurse të angazhuar në institucione të tjera publike 
nuk ka. Profesorët e intervistuar në këtë fakultet pohuan 
se angazhimet në institucione të tjera të arsimit të lartë 
ndikojnë në cilësinë e punës.23 Sa i përket ndëshkimeve të 
profesorëve që mungojnë, janë dy profesorë - Shemsedin 
Vehapi dhe Hazir Salihu - që janë pezulluar prej fakultetit 
(Hazir Salihu është kthyer me gjyq pas tre vjetësh).24 I 
pyetur më shumë për këtë, profesor Musa Selimi, Dekan 
i Fakultetit të Sportit, tregon se profesor Vehapi është 
pezulluar për shkak të angazhimit me orar të plotë edhe 
në AAB; në uebfaqen e AAB-së figuronte si prorektor.25

Staka – 11 prill 2018; Shaip Krasniqi – 12 prill 2018; Burim Neziri – 16 
prill 2018.
22 Intervistë me Hatixhe Latifi Pupovcin, profesoreshë në Fakultetin e 
Mjekësisë, 4 prill 2018.
23 Intervista me profesorët në Fakultetin e Edukatës Fizike dhe Sportit: 
Abdulla Elezi, 19 mars 2018; Musa Selimi, 20 mars 2018; Naser Rushiti, 20 
mars 2018; Sadik Krasniqi, 13 mars 2018; Bylbyl Sokoli, 14 mars 2018. 
24 Intervistë me Abdulla Elezin, profesor në Fakultetin e Sportit, 19 mars 2018
25 Intervistë me Musa Selimin, profesor në Fakultetin e Sportit, 20 mars 2018
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13. FAKULTETI I SHKENCAVE
 MATEMATIKO-NATYRORE

Nga 101 mësimdhënës në Fakultetin e Shkencave Matem-
atiko-Natyrore, 23 (22.7%) janë të angazhuar të paktën 
edhe në një institucion tjetër të arsimit të lartë publik ose 
privat – prej tyre 8 në private e 12 në publike, 3 në private 
e publike; 5 janë të angazhuar në tri institucione mësi-
more njëkohësisht. Lidhur me ndikimin në mbarëvajtjen 
e procesit mësimor që ka angazhimi i profesorëve në in-
stitucione të tjera, të gjithë profesorët e intervistuar janë 
të mendimit se kjo ndikon negativisht.26 Profesor Shukri 
Klinaku thotë se për profesorët që kanë angazhime të 
tjera «është premi nëse shkojnë në ligjërata»,27 e të njëjtin 
mendim e ka edhe profesor Florim Isufi.28 Sa u takon 
ndëshkimeve për profesorët që mungojnë, të intervistu-
arit thonë se nuk ka raste të tilla. Dekani Tahir Arbneshi 
thotë se asnjë pjesëtar i stafit të rregullt nuk do të duhej të 
punonte tjetërkund sepse studentët nuk duhet t’i shohin 
profesorët vetëm në ligjërata dhe shton se «deri sot nuk e 
kemi dënuar askënd sepse s’ka dëshmi që dikush ka mun-
guar. Raportet tregojnë që të gjitha orët janë mbajtur».29

26 Intervista me profesorë në Fakultetin e Shkencave Matematike-
Natyrore: Shukri Klinaku, 26 shkurt 2018; Florim Isufi, 26 shkurt 2018; 
Halil Ibrahimi, 28 shkurt 2018; Tahir Arbneshi, 15 mars 2018.
27 Intervistë me Shukri Klinakun, profesor në Fakultetin e Shkencave 
Matematike-Natyrore, 26 shkurt 2018.
28 Intervistë me Florim Isufin, profesor në Fakultetin e Shkencave 
Matematike-Natyrore, 26 shkurt 2018.
29 Intervistë me Tahir Arbneshin, Dekan i FShMN-së, 15 mars 2018. 

FShMN

A
ng

az
hi

m
e

të
 ja

sh
tm

e

22.7%



30 • STAFI AKADEMIK I UP-SË: Studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë • 31

PËRFUNDIM

Nga 840 pjesëtarë të stafit akademik që i kanë të afishuara 
CV-të në uebfaqen e UP-së, 257 (31%) janë të angazhuar 
të paktën edhe në një institucion tjetër të arsimit të lartë 
publik ose privat. Prej tyre 141 janë të angazhuar në in-
stitucione private, 85 në publike, 29 në private e pub-
like njëkohësisht, kurse 48 (5.71%) janë të angazhuar në 
tri institucione arsimore njëkohësisht. Sipas intervistave 
të zhvilluara, ndonëse gati të gjithë thonë se ka shumë 
profesorë që mungojnë, del se nga 840 pjesëtarë të stafit 
akademik në UP, nuk ka asnjë rast konkret që profesori 
të jetë ndëshkuar për këtë; por vetëm supozohet që ka 
ndëshkime të natyrës financiare me raste. Një dukuri që 
vërehet nga intervistat është se pothuajse të gjithë pro-
fesorët e intervistuar besojnë fuqishëm që angazhimet 
jashtë UP-së ndikojnë negativisht në mbarëvajtjen e pro-
cesit mësimor, kurse pjesa më e madhe e dekanëve sugje-
rojnë se kjo nuk e afekton mësimin.

institucione
private

institucione
publike
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publike
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16.78%
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GJITHSEJ

 31%
të stafit akademik janë 

të angazhuar jashtë 
UP-së, e nga këta:
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III. Plagjiaturat e
stafit akademik
Deri më tani nuk ka pasë ndonjë hulumtim gjithëpërf-
shirës për plagjiaturën në Universitetin e Prishtinës, por 
indikacionet janë se ajo është jashtëzakonisht e përhapur, 
si mes stafit akademik ashtu edhe te studentët. Ndonëse 
ndër vite ka pasur raste plagjiaturash nga stafi akademik 
të publikuara në media, nga 13 dekanë të fakulteteve të 
UP-së, 10 kanë pranuar të intervistohen për këtë publik-
im dhe që të gjithë janë përgjigjur se nuk dinë për ndonjë 
rast të plagjiaturës në punimet dhe temat Master e PhD 
të pjesëtarëve të stafit të rregullt të fakultetit që drejtojnë. 
Ndërkaq, nga 40 pjesëtarë të stafit akademik që kemi in-
tervistuar, 34 thanë se nuk dinë dhe/ose nuk besojnë të 
ketë pasë ndonjë rast plagjiature, e vetëm 6 pohuan se ka 
pasë raste të tilla.

Në vijim janë radhitur sipas rendit alfabetik të fakulteteve 
të gjitha rastet e plagjiaturave të pjesëtarëve të stafit ak-
ademik të UP-së, për të cilat është raportuar në media 
përgjatë viteve, që nga vetë themelimi i UP-së. I pari rast 
i publikuar në media është ai i profesorit të Fakultetit të 
Filozofisë, Ali Dida, në vitin 1985, e rastet e fundit janë të 
vitit 2016, i profesoreshës Drita Konxheli nga Fakulteti i 
Ekonomisë dhe i profesorit Selim Bezeraj nga Fakulteti 
i Filozofisë. Të gjitha rastet e raportuara i analizuam me 
kujdes për t’u bindur se janë plagjiaturë e mirëfilltë.
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1. FAKULTETI I EDUKIMIT

 1. RASTI ZEQIR VESELAJ

Në vitin 2006 Zeqir Veselaj kërkon nga Ministria e Ar-
simit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) që t’ia nostri-
fikojë doktoraturën e mbrojtur më 2005 në Universitetin 
e Tiranës me titull «Mycoflora në disa masive pyjore të 
Kosovës». MAShT-i kërkon vlerësimin e një komisioni 
për këtë doktoraturë. Komisioni i krijuar nga profesorë 
të Departamentit të Biologjisë të Fakultetit të Shken-
cave Matematiko-Natyrore në UP konstaton në rapor-
tin e lëshuar se doktoratura e Veselajt, «përmban gjëra 
që nuk janë rezultat i punës së kandidatit», «ka shumë 
përshkrime dhe kopjime» dhe se «kapitujt ku bëhet fjalë 
mbi […] njohuri për vegjetacionin, kandidati i merr tërë-
sisht nga dr. Ferat Rexhepi».30 Megjithëkëtë, MAShT-i 
e nostrifikon diplomën e Veselajt. Gjetjet për plagjia-
turë të këtij raporti bëhen publike nga «Zëri» vetëm më 
2015, kur Veselaj emërohet anëtar i Këshillit Drejtues të 
UP-së.31 Veselaj i paraqet ankesë Këshillit të Mediave të 
Shkruara të Kosovës (KMShK) kundër raportimit me-
diatik me pretendimin se i është dëmtuar rëndë person-
aliteti.32 KMShK, pasi siguron një kopje të raportit të ek-
spertëve të FShMN-së, vendos se nuk ka shkelje të Kodit 
të Mediave të Shkruara.33 Veselaj ligjëron në Fakultetin 
e Edukimit në UP që nga viti 2007, madje më 2011 
avancohet në profesor të asocuar dhe ligjëron në nivelet 
Bachelor dhe Master.34

30 Raport i Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore, Departamenti i 
Biologjisë, nr. 1047, 8. 09. 2006.
31 Ahmeti, Albert «Dy plagjiatë në Bordin e UP-së», 1 tetor 2015, gjendet 
në: http://zeri.info/aktuale/53710/dy-plagjiate-ne-bordin-e-up-se/
32 «Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës 
së prof. Asoc. Dr. Zeqir Veselajt kundër gazetës Zëri», 10 nëntor 2015, 
gjendet në: http://www.presscouncil-ks.org/vendim-i-keshillit-te-mediave-
te-shkruara-te-kosoves-ndaj-ankeses-se-prof-asoc-dr-zeqir-veselajt-kunder-
gazetes-zeri/ 
33 Po aty. Shih edhe «KMShK vendos për dy ankesa», 27 tetor 2015, 
gjendet në: http://www.presscouncil-ks.org/2597/ 
34 CV e Zeqir Veselajt: http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/

Plagjiaturat e stafit akademik
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2. FAKULTETI I EKONOMISË

 2. RASTI MUHAMET ALIU

Muhamet Aliu për hartimin doktoraturës me temën 
«Shpenzimet e amortizimit në sistemet e përllogaritjes së 
çmimit kushtues»,35 të mbrojtur në Fakultetin e Ekon-
omisë të UP-së në vitin 2005 ka kopjuar plot 20 faqe 
nga punimi i doktoraturës «Përllogaritja e shpenzimeve 
të prodhimit sipas metodës së shpenzimeve variable në 
funksion të kalkulimit të çmimit kushtues»,36 të kolegut 
Skënder Ahmetit.37 Në korrik 2015, kur «Koha Ditore» e 
raportoi rastin, Aliu refuzoi me folë publikisht për çësht-
jen. Sidoqoftë, Rektori i UP-së, Ramadan Zejnullahu, me 
një shkresë zyrtare i kërkoi sqarime për plagjiaturën, duke 
i dhënë afat deri më 10 korrik 2015 që t’i kthente përgjig-
je.38 Muhamet Aliu vazhdon me qenë profesor asistent në 
Fakultetin e Ekonomisë.39

 
 3. RASTI DRITA KONXHELI

Në vitin 2015 Drita Konxheli, profesoreshë e asocuar 
në Fakultetin e Ekonomisë të UP-së, si autore e parë 
publikon në anglisht, në revistën akademike «Reforma» 

Personeli/Personeli-akademik/Zeqir-Veselaj/CV_UP--Zeqir--Veselaj-
FEdu-2017-Alb-.pdf.aspx
35 Aliu, Muhamet «Shpenzimet e amortizimit në sistemet e përllogaritjes së 
çmimit kushtues», punim doktorature, Prishtinë 2005, gjendet në: https://
drive.google.com/file/d/0Bxeq-XV-U8mhZ1YxbmpBNDRBQnM/view
36 Ahmeti, Skënder, «Përllogaritja e shpenzimeve sipas metodës së 
shpenzimeve variabile në funksion të kalkulimit të çmimit kushtues», 
punim dotorature, Prishtinë 2001, gjendet në: http://kallxo.com/gjnk/
kopjim-dobet-ne-universitetin-e-prishtines/
37 «Profesori i ekonomikut ia vjedh dekanit 20 faqe të doktoraturës», 3 
korrik 2015, gjendet në: http://archive.koha.net/?id=&l=64963
38 «Rektori i kërkon sqarime profesorit që ‘vodhi’ doktoraturën», 7 korrik 
2015, gjendet në: http://archive.koha.net/?id=8&l=65469 
39 CV e Muhamet Aliut në: https://ekonomiku.uni-pr.edu/
getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Profesor-te-asistente/Prof-
Dr-Muhamet-Aliu/CV-Muhamet-Aliu-.pdf.aspx 
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(2/2015),40 punimin me titull «Privatization Process in 
Kosovo». Shumë pjesë në dy nga kapitujt dhe konkluzi-
onet e punimit të Konxhelit janë të kopjuara nga punimi 
me të njëjtin titull, i publikuar më 2014 në revistën akade-
mike «Iliria International Review»41 me autor Florin Ali-
un, ish-student i Konxhelit, aktualisht kandidat për dok-
toraturë në Çeki.42 Kjo plagjiaturë zbulohet në shtator të 
vitit 2016 nga «Gazeta Jeta në Kosovë». Drita Konxheli 
nuk deklarohet për këtë rast. Ajo vazhdon me qenë pro-
fesoreshë në Fakultetin e Ekonomisë.

 4. RASTI VENET SHALA

Në vitin 2014, gazeta «Koha Ditore» botoi një artikull 
me titull «Punimet e vjedhura në Kosovë botohen në re-
vista të rreme»,43 i cili dëshmonte se artikulli i profesor 
Besnik Krasniqit nga Fakulteti i Ekonomisë, me titullin 
«Çka i përcakton investimet në ndërmarrjet e vogla dhe 
të mesme në Kosovë», i botuar që më 2005 nga Mont-
pellier Management School, ishte vjedhë në tërësi për t’u 
botuar në «Journal of  Modern Accounting and Audit-
ing» me titullin «Rëndësia e investimeve në ndërmarrje të 
vogla e të mesme – rasti i Kosovës» nga ‘autorët’ Venet 
Shala, Skënder Ahmeti dhe Justina Pula-Shiroka. Skënder 
Ahmeti dhe Justina Pula-Shiroka i thanë gazetës «Koha 
Ditore» se u ishte keqpërdorë emri nga Venet Shala dhe 
dëshmuan se i kishin kërkuar revistës ta largonte pun-
imin. Nga ana e vet, plagjiatori Venet Shala thoshte se 

40 Konxheli, Drita & Jusufi, Gëzim «Privatization Process in 
Kosovo», Reforma 2/2015, gjendet në: https://www.researchgate.net/
publication/299135932_Genetic_disorders_prenatal_diagnosis_and_of_
the_right_of_women_to_be_informed 
41 Aliu, Florin «Privatization process in Kosovo», Iliria International 
Review, Vol. 4, No. 1 (2014), gjendet në: http://www.iliriapublications.org/
index.php/iir/article/view/58/53  
42 Gjinovci, Rron «Kopjim i dobët në Universitetin e Prishtinës», Gazeta 
JNK, 28 shtator 2016, gjendet në: http://kallxo.com/gjnk/kopjim-dobet-
ne-universitetin-e-prishtines/
43 Krasniqi, Besnik «Punimet e vjedhura ne Kosovë botohen në revista të 
rreme», Koha Ditore, 5 shkurt 2014, faqe 1 dhe 5.
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këtë punim e kishte dërguar gabimisht për botim në vend 
të një tjetri. Megjithëkëtë, Dekani i Fakultetit të Ekono-
misë, Skënder Ahmeti, ia ndërpreu Shalës angazhimin e 
mëtejmë në Fakultetin e Ekonomisë.

3. FAKULTETI I FILOLOGJISË

 5. RASTI SABRI HAMITI

Në vitin 2005, Sali Bytyçi shkruante se Sabri Hamiti në 
veprën e sapodalë me titull «Tematologjia», të botuar nga 
AShAK, kishte vjedhur nga «Recnik knjizevnih termina» 
(Beograd, 1985)44 dhe nga «Dictionnaire des genres et no-
tions littéraires» (Paris, 2001).45 Hamiti nuk është deklaru-
ar ndonjëherë për këtë çështje. Vepra e kontestuar figuron 
e para në listën e literaturës bazë për lëndën mësimore 
«Tematologjia» në studimet Bachelor të Departamentit të 
Letërsisë të Fakultetit të Filologjisë,46 si dhe për lëndën 
«Letërsi Shqipe»47 në studimet Master. Në biografinë e 
afishuar te uebfaqja zyrtare e Departamentit të Letërsisë 
të UP, Hamiti madje shënon edhe çmimin e akorduar më 
2006 nga Ministria e Kulturës e Shqipërisë për veprën e 
plagjiarizuar.48 Hamiti ka vazhduar punën në Fakultetin e 
Filologjisë deri në vitin 2015, kur u pensionua.

44 Bytyçi, Sali «Tri dëshmi që vërtetojnë se Sabri Hamiti është plagjiator», 
gjendet në: http://prizrenpress.com/kulture/tri-deshmi-qe-vertetojne-se-
sabri-hamiti-eshte-plagjiator/
45 Bytyçi, Sali  «Tematologjia: ose plagjiatura postmoderne e Sabri 
Hamitit», gjendet në: https://shkoder.net/fjala/2007/sbytyci.htm
46 Silabusi i lëndës «Tematologji» i afishuar në faqen zyrtare të 
Fakultetit të Filologjisë të UP: https://drive.google.com/drive/
folders/0B4XRHoYPvmtSSTB2TGlrd3piRzg
47 Silabusi i lëndës «Letërsi shqipe» i afishuar në faqen zyrtare të 
Fakultetit të Filologjisë të UP: https://drive.google.com/drive/
folders/0B4XRHoYPvmtSSzlvTXF1QnV1TEE
48 CV e Sabri Hamitit në: http://filologjia.uni-pr.edu/getattachment/
Personeli/Personeli-akademik/Dr--Sabri-Hamiti/CURRICULUM-
VITAE--SABRI-HAMITI.pdf.aspx
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 6. RASTI LINDITA SEJDIU-RUGOVA

Lindita Sejdiu-Rugova, profesoreshë e asocuar në 
Fakultetin e Filologjisë, në vitin 2008 doktoron në UP 
me disertacionin «Analizë tekstore e kontrastive e fjalive 
të varura të përcaktuara sipas përmbajtjes në tipa të 
ndryshëm të tekstit në gjuhën angleze dhe në gjuhën 
shqipe».49 Bashkëshorti i saj, Bardh Rugova, po ashtu 
profesor i asocuar në Fakultetin e Filologjisë, doktoron 
dy vjet para të shoqes në të njëjtin fakultet me temën 
«Gjuha e gazetave në Kosovë».50 Në vitin 2014 «Kosova 
Sot» nxjerr dëshmi, me foto faksimilesh të të dyja dis-
ertacioneve përkatëse, se doktoratura e Lindita Rugov-
ës përmban të paktën pesë faqe të kopjuara nga ajo e 
bashkëshortit, e se ndërmjet tyre «dallojnë vetëm shem-
bujt të cilët i marrin të dy autorët, që për funksion kanë 
forcimin e mendimeve relevante».51 Lindita Rugova nuk 
është deklaruar ndonjëherë publikisht për këtë rast. Ajo 
jo vetëm vazhdon me qenë profesoreshë, por aktualisht 
është edhe dekane e Fakultetit.

4. FAKULTETI I FILOZOFISË

 7. RASTI ALI DIDA

Në vitin 1985 në revistën «Fjala» filozofi Isuf  Berisha 
boton një shkrim me titull «Dada-didaizmi – metodë e 
re për sajimin e librave», me nëntitull «A i ‘shkruan’ prof. 
dr. Ali Dida ‘librat’ e vet me laps apo me gërshërë?».52 

49 Sejdiu-Rugova, Linditë «Analizë tekstore e kontrastive e fjalive të varura 
të përcaktuara sipas përmbajtjes në tipa të ndryshëm të tekstit në gjuhën 
angleze dhe në gjuhën shqipe», Prishtinë 2008, gjendet në: https://drive.
google.com/file/d/0Bxeq-XV-U8mhbS1qQ0o3SXhKbkk/view 
50 Rugova, Bardh «Gjuha e gazetave në Kosovë», Prishtinë 
2006, gjendet në: https://drive.google.com/file/d/0Bxeq-XV-
U8mhZFozZFdGTXM0WEE/view  
51 Topanica, Imer «Universiteti i Prishtines dhe Dosja D», 26 mars 2014, 
gjendet në: http://www.kosova-sot.info/opinione/universiteti-i-prishtines-
dhe-dosja-d
52 Berisha, Isuf  «Dada-didaizmi – metodë e re për sajimin e librave», Fjala, 
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Shkrimi nxjerr dëshmi se librat «Historia empiriste dhe 
racionaliste e kohës së re» (1982) dhe «Pasqyrë e Historisë 
së Filozofisë» (1983), Dida i ka hartuar duke përshkruar 
pikë për pikë prej librave «Engleska Empiristicka Filo-
zofija» e autorit Gajo Petrovic (Zagreb, 1979), «Istorija 
Zapadne Filozofije» e Bertrand Russell (Beograd, 1962), 
si dhe «Istorija Filozofije II» e një grupi autorësh (Beo-
grad, 1949). Dida nuk është deklaruar ndonjëherë pub-
likisht për këtë rast. Ai ka vazhduar punën si profesor në 
Fakultetin Filozofisë të UP-së deri kur është pensionuar.

 8. RASTI KADRI METAJ

Më 1994 në një intervistë për javoren «Zëri», filozofi dhe 
ish-Kryetari i Shoqatës së Filozofëve dhe Sociologëve të 
Kosovës, Isuf  Berisha tregon se Shkëlzen Maliqi ka sjellë në 
Shoqatën e Filozofëve dhe Sociologëve të Kosovës dhjetëra 
faqe faksimilesh që dëshmonin se doktoratura e profesor 
Kadri Metajt, e botuar nga Rilindja më 1989 me titullin «Te-
oria Estetike e Llukaçit», është plagjiat flagrant, kryesisht nga 
vepra e Frederic Jameson-it «Marksizam i Forma» (Beograd, 
1974) dhe ajo e Stefan Moravskit «Marksizam i Estetika» 
(Titograd, 1980).53 Në reagimin e botuar në janar 1995 në 
revistën «Zëri», Kadri Metaj i cilëson akuzat për plagjiat si 
shpifje dhe shton se punën e tij mund ta gjykojnë vetëm ata 
që janë ekspertë e profesionistë të kualifikuar.54 Në kundër-
reagimin e botuar po në janar 1995 në «Zëri», Isuf  Berisha 
i boton faksimilet që dëshmojnë se Metaj e ka kopjuar gati 
një kapitull të tërë dhe shton se «lista e kopjimeve nuk për-
fundon me këtë, sepse Metaj ka vjedhur edhe nga autorë të 
tjerë».55 Kadri Metaj jo që nuk u ndëshkua ndonjëherë, por 
madje u avancua. Ai vazhdon me qenë profesor në UP.
 

1 qershor 1985, faqe 10-11.
53 Berisha, Isuf  «Patriotët dhe plagjiatorët», intervistuar nga Mufail 
Limani, Zëri, 31 dhjetor 1994, faqe 45.
54 Metaj, Kadri «Presionet e grupeve joformale», Zëri, 15 janar 1995, faqe 38.
55 Berisha, Isuf  «Prova të plagjiatit», Zëri, 15 janar 1995, faqe 38-39.
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 9. RASTI SELIM BEZERAJ

Në korrik 2016, Gazeta «Jeta në Kosovë»56 raportoi se 
Shefi i Depatamentit të Historisë në Fakultetin e Filo-
zofisë, Selim Bezeraj, disertacionin e Doktoraturës 
«Shqiptarët dhe Austro-Hungaria gjatë viteve 1912-
1914»,57 të mbrojtur në Universitetin e Tiranës më 2014, 
si dhe punimin «Gjendja sociale në Shqipëri gjatë sun-
dimit të princit Wilhelm Wied sipas udhëtarit gjerman», 
të dorëzuar për botim më 2015 në revistën akademike 
gjermane «Zeitschrift für Balkanologie», i ka kopjuar nga 
tema e magjistraturës e Adam Christian-it në Universite-
tin e Vjenës.58 Menjëherë pas këtij raportimi, ish-rektori 
Ramadan Zejnullahu me një letër zyrtare u kërkoi profe-
sor Bezerajt dhe dekanit të Fakultetit të Filozofisë, Bujar 
Dugollit, «sqarim të plotë me shkrim».59 Revista akade-
mike gjermane, pasi e zbuloi hilen, nuk ia publikoi Bezer-
ajt punimin e dorëzuar, të cilin synonte ta shfrytëzonte 
me rastin e hapjes së konkursit për avancime akademike 
në UP. Rektorati i Universitetit të Tiranës thotë se «ka fil-
luar hapat e parë procedurialë» për tezën e doktoraturës 
së Bezerajt. Çështja shkon edhe te Këshilli i Etikës në 
UP, por Kryesuesja, Myzafere Limani, thotë se nuk ka 
mundësi të ndërmarrë veprime pa aprovimin e rregullor-
eve relevante përkatëse nga Senati dhe Këshilli Drejtues. 
Bezeraj i ka cilësuar shpifje akuzat për plagjiaturë60. Në 
korrik 2016, Bezeraj avancohet nga Senati i UP-së në 
pozitën Profesor Asistent pa asnjë votë kundër.

56 Gjinovci, Rron «Shefi i Departamentit të Historisë dyshohet për 
plagjiaturë», 21 korrik 2016, gjendet në: http://kallxo.com/gjnk/shefi-
departamenti-te-historise-ne-dyshohet-per-plagjiature
57 Doktoratura e Selim Bezerajt gjendet në: http://www.doktoratura.
unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Selim-Bezeraj-
Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Historise.pdf
58 Doktoratura e Adam Christian-it gjendet në: http://othes.univie.
ac.at/10585/
59 Letra e Rektorit Ramadan Zejnullahu drejtuar profesorit Bezeraj dhe 
dekanit Dugolli, gjendet në: http://kallxo.com/gjnk/shefi-departamenti-
te-historise-ne-dyshohet-per-plagjiature
60 Kutleshi, Edona «Kallzim penal ndaj profesorit të UP-së për plagjiaturë 
dhe falsifikim», Koha Ditore, 22 janar 2018, faqe 5.
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5. FAKULTETI I INXHINIERISË
 ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

 10. RASTI LUAN AHMA dhe SABRI LIMARI

Në vitin 2007 gazeta «Express» nxjerr lajmin se Luan 
Ahma dhe Sabri Limari, profesorë të Fakultetit të Inx-
hinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, përkthejnë pjesë të 
përzgjedhura nga libri i autorit kroat B. Stefanini «Pri-
jenos elektricne energije» (1959) dhe e botojnë me em-
rat e vet si autorë nën titullin «Elementet e sistemeve të 
elektroenergjetikës». Kopjohen edhe ilustrimet e grafikat 
e librit. Në këtë kohë Ahma, si prorektor i UP-së, ishte 
protagonist i konstatimeve të plagjiaturave të stafit aka-
demik, madje insistonte që Rektorati të ishte sa më rig-
oroz ndaj plagjiatorëve që zbulonte. Ahma ka refuzuar të 
prononcohet publikisht për këtë çështje. Ai vazhdon të 
jetë profesor në nivelin Master në FIEK61. 

6. FAKULTETI I JURIDIKUT

 11. RASTI HAJREDIN KUÇI

Në një shkrim të botuar më 2006 në gazetën «Koha 
Ditore» me titull «Shkencë e ligshtë për pavarësinë»,62 
Shkëlzen Gashi vargon një mori citatesh që profesori i 
Fakultetit të Juridikut, Hajredin Kuçi, në librin e tij «In-
dependence of  Kosova/o - Stabilizing or Destabilizing 
Factor in the Balkans?» (Houston, 2005), i ka kopjuar 
nga libri i autorit Enver Hasani «Shpërbërja e Jugosllavisë 
dhe Kosova» (Tiranë, 2000). Pas botimit të këtij shkrimi, 
Hajredin Kuçi nuk ka reaguar ndonjëherë. Ai vazhdon 
punën si profesor i rregullt në Fakultetin e Juridikut.
 

61 Hyseni, Arben «Luan luani» Gazeta Express, 2 mars 2007, faqe 10.  
62 Gashi, Shkëlzen «Shkencë e ligshtë për pavarësinë», shtojca për kulturë 
e ‘Koha Ditore’, 8 prill 2006, faqe 28. 
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nga vetë Rektori Hasani.66 Sadikaj nuk e radhit fare ndër 
publikimet e veta librin e kontestuar në CV-në e afishuar 
për uebfaqen e Fakultetit të Juridikut.67 Në CV-në e tij 
figuron «Sociologjia e së Drejtës» (2010), që radhitet si 
literaturë bazë për lëndën me të njëjtin titull, të ligjëruar 
nga Sadikaj.68 Madje, në vitin 2012 Sadikaj është zgjedhë 
nga Senati i UP-së anëtar i Këshillit Drejtues të UP-së, 
post të cilin e mban edhe sot.69

7. FAKULTETI I MJEKËSISË

 14. RASTI SYLEJMAN REXHEPI

Profesori i Reumatologjisë, Sylejman Rexhepi, është 
autor i librit «Reumatologjia» të botuar në vitin 2006 
nga Fakulteti i Mjekësisë i UP-së. Gazeta «Express» në 
janar 2007 boton artikullin «Marrja e Zotit» me dëshmi 
se Rexhepi ka përkthyer fjalë për fjalë nga libri «Rheu-
matologie» i autorit gjerman Hans-Jürgen Hettenkofer. 
Rexhepi madje shprehet: «Koha do ta tregojë se përp-
jekjet e mia të gjata, mundi dhe dëshira e madhe për har-
timin e tekstit nga ‘Reumatologjia’ i kanë përmbushur në 
masë të mjaftueshme kërkesat e të interesuarve nga lëmi 
përkatës». Akuzat për plagjiaturë Rexhepi i konsideron 
thashetheme të njerëzve të parëndësishëm e jokompe-
tentë dhe shton se «libri im është vlerësuar nga ekspertët 
më të mirë në trojet shqiptare». Hettenkofer në pronon-
cimin e tij për gazetë thotë se i dhimbset profesor Rex-
hepi kur të dalë para studentëve si plagjiator dhe shton 

66 Ahmeti, Albert «Dy plagjiatë në bordin e UP-së», 1 tetor 2015, gjendet 
në: http://zeri.info/aktuale/53710/dy-plagjiate-ne-bordin-e-up-se/
67 CV e Beqir Sadikajt në uebfaqen e Fakultetit Juridik të UP, gjendet në: 
https://juridiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/
Prof-Dr-Beqir-Sadikaj/CV-2c-PROF-DR-BEQIR-SADIKAJ.pdf.aspx
68 Silabusi i lëndës «Sociologjia e së drejtës», ligjëruar nga Sadik Beqiraj, 
gjendet në uebfaqen e Fakultetit Juridik të UP http://juridiku.uni-pr.edu/
getattachment/Departamentet-(1)/Bacelor/Sillabusi---Sociologjia-e-se-
drejtes.pdf.aspx
69 Ahmeti, Albert «Dy plagjiatë në bordin e UP-së», 1 tetor 2015, gjendet 
në: http://zeri.info/aktuale/53710/dy-plagjiate-ne-bordin-e-up-se/
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se po të ndodhte kjo në Gjermani, do të merrte dënim 
të madh nga fakulteti dhe universiteti.70 Në janar 2007 
Rexhepi suspendohet nga UP-ja, kurse libri i hiqet nga 
përdorimi.71 Në një letër dërguar Rektoratit të UP-së në 
shkurt 2007, Hettenkofer shkruan «profesor Rexhepi më 
ka kërkuar falje me shkrim».72 Megjithëkëtë, me vendim 
të Rektorit Hasani, Rexhepi është kthyer në UP73 dhe 
libri i tij vazhdon me u shitë si tekst universitar. 

 15. RASTI DALIP LIMANI

Në janar 2007 gazeta «Express» në artikullin «Marrja e 
Zotit 2»74 raporton se profesori i Fakultetit të Mjekësisë, 
Dalip Limani, në librin «Kirurgjia abdominale dhe pe-
diatrike» (1996) e ka kopjuar gjithë kapitullin ‘Kirurgjia 
abdominale’ prej librit «Kirurgia» të autorit kroat Ivan 
Prpic. Profesor Limani mohon plagjiaturën: «Nëse juve 
ju duket se libri im është i vjedhur, ateherë bëni çka të 
doni, s’kam ç’të them». Ndërkaq, autori Prpic deklaron 
«shtëpia botuese në Zagreb duhet të merret me profe-
sor Limanin, sepse unë nuk kam të drejtë, përndryshe 
do ta paditja». Pas publikimit të artikullit për plagjiaturë, 
profesor Limani dorëzon një ankesë në KMShK kundër 
gazetës «Express». KMShK-ja merr parasysh vendimin 
e grupit të ekspertëve të UP-së, të krijuar për këtë rast 
të plagjiaturës, dhe vendos t’ia refuzojë ankesën profesor 
Limanit.75 Pas zbardhjes së kësaj plagjiature, Rektorati i 
UP-së e suspendon profesor Limanin, por më vonë ai 
kthehet në post.

70 Hyseni, Arben dhe Artan Behrami «Marrja e Zotit», Gazeta Express, 5 
janar 2007, faqe 8-9. 
71 Behrami, Artan «E heqin marren», Gazeta Express, 20 janar 2007, faqe 8-9
72 Behrami, Artan «Syla kërkon falje», Gazeta Express, 28 shkurt 2007, faqe 10
73 Behrami, Artan «I kthehen mësimdhënies», Gazeta Express, 29 maj 
2007, faqe 8. 
74 Hyseni, Arben «Marrja e Zotit 2», Gazeta Express, 24 janar 2007, faqe 8-9.
75 Shih vendimin e KShMK-së: http://www.presscouncil-ks.org/prof-ass-
dr-dalip-sh-limani/
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 16. RASTI ARSIM MORINA

Në vitin 2013 neurokirurgu Talat Gjinolli dorëzon në 
Rektoratin e UP-së një letër nëntëfaqëshe me hollësi 
se Arsim Morina, bashkautor i tekstit universitar «Neu-
rotrauma» (2007) që në biografi e paraqet si «libri i vetëm 
autorial nga lëmi i neurokirurgjisë në trojet shqiptare»,76 
ka kopjuar duke i përkthyer plot 26 kapituj nga katër ve-
pra të fushës: «Brain surgery: Complication, avoidance 
and management», «Hirurgija centralnog nervnog siste-
ma», «Neurosurgery», «Handbook of  Neurosurgery», si 
dhe nga punimi shkencor «Anestezioni tek neurotrau-
ma» i bashkëshortes së tij, Qamile Morina. Letra e Dr. 
Gjinollit sqaron më tej se prej gjithsej 51 figurave ilus-
trative në librin universitar në fjalë, 34 merren nga librat 
e mësipërm pa referencat përkatëse, dhe konkludon se 
90-95 për qind e librit është plagjiaturë.77 Një grup pro-
fesionistësh mjekësorë, me në krye dr. Gjinollin, kanë 
kërkuar nga Dekanati i Fakultetit të Mjekësisë, Rektorati 
i UP-së dhe Ministria e Arsimit që librin ta tërheqin nga 
tregu deri në verifikimin e autorësisë.78 Kolegu i autorit, 
profesor Mehmet Maxhuni, emri i të cilit figuron si re-
censent i librit, pranon për radion «Evropa e Lirë» se nuk 
e ka lexuar librin dhe shton se sipas autorit Morina, «aty 
plagjiaturë ka shumë pak, rreth 3 apo 4 për qind».79 Morina nuk 
është prononcuar për media lidhur me çështjen.80 Ai vazhdon me 
qenë profesor e libri i tij me u përdorë si tekst universitar.

76 Biografia e Arsim Morinës në faqen zyrtare të AShAK, gjendet në: 
http://www.ashak.org/?cid=1,24,374
77 Gjinolli, Talat «Vlerësim i autorësisë së lid c brit universitar 
NEUROTRAUMA», letër dërguar rektorit Ibrahim Gashi, gjendet 
në:  https://xa.yimg.com/kq/groups/11453788/504540208/name/
Neurotrauma.doc
78 «Kopjimi, kërkohet largimi nga tregu i librit ‘Neotrauma’», artikull i 
KosovaPress, 18 prill 2013, gjendet në: http://www.kosovapress.com/sq/
arkiva/kopjimi-k-235-rkohet-largimi-nga-tregu-i-librit-147-neotrauma-148-
163706/?old=1
79 Kasapolli-Selani, Ariana, “Plagjiatura në Universitet”, artikull i Evropa e 
Lirë, 18 prill 2013, gjendet në: https://www.evropaelire.org/a/24961546.html
80 Po aty
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PËRFUNDIM 

Nga gjithsejt 16 pjesëtarë të stafit akademik të UP-së të 
cilëve u janë shpalosur plagjiaturat në media, shumica 
nuk kanë reaguar asnjëherë ndaj akuzave. Prej këtyre 16 
rasteve, vetëm tre janë suspenduar nga procesi mësimor, 
mirëpo që të tre më pas janë kthyer. Vetëm njërit – që 
nuk ka qenë mësimdhënës i rregullt, por i angazhuar – i 
është ndërprerë kontrata e punës. Pra, edhe kur zbulimet 
e plagjiaturave të pjesëtarëve të stafit akademik janë pub-
likuar nëpër media, plagjiatorët jo veç që nuk kanë dhënë 
dorëheqje, por në shumicën dërrmuese të rasteve, as që 
u janë nënshtruar masave. Në ato pak raste kur ndonjë 
masë është ndërmarrë, ajo është shfuqizuar më pas. Për 
më tej, shumë prej plagjiatorëve edhe janë avancuar.

Plagjiaturat e stafit akademik
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IV. Vlerësimi i stafit 
akademik nga 
studentët
Ka pak vite që nëpër njësitë akademike të UP-së zba-
tohet një sistem vlerësimi anonim i performancës së 
mësimdhënësve. Fillimisht, në përfundim të semestrave 
personeli administrativ pa paralajmërim u shpërndante 
pyetësorë studentëve të pranishëm në ligjërata, por ky 
sistem zbatohej sporadikisht në disa prej fakulteteve. 
Shumë nga profesorët e intervistuar u ankuan se ky lloj 
vlerësimi ishte i mangët edhe për arsye se «pyetësorët 
shpërndaheshin në ligjëratën e fundit, kur salla mbushej 
plot me studentë që vinin sa me marrë nënshkrimin në 
indeks, e për rrjedhojë të vlerësonin edhe studentë që 
nuk kishin qenë të pranishëm në ligjërata».81 Por, vërejtja 
kryesore e shumë profesorëve të intervistuar ishte se nuk 
i kanë parë kurrë rezultatet e vlerësimeve.82 Duhet shtuar 
edhe se ka pasë raste kur profesorë me vetiniciativë u 
kanë shpërndarë studentëve pyetësorë në fund të semes-
trit, për të parë se si ua vlerësonin punën.83

VLERËSIMI ELEKTRONIK SMC

Që nga viti 2016, studentët e UP-së, para se ta regjistro-
jnë provimin me Sistemin Elektronik për Menaxhimin 
e Studentëve (SEMS), mund ta vlerësojnë anonimisht 
performancën e profesorëve me Sistemin e Menaxhimit 
të Cilësisë (SMC), modul në kuadër të SEMS-it. Mësim-

81 Intervistë me Shaip Krasniqin, profesor në Fakultetin e Mjekësisë, 12 
prill 2018.
82 Intervistë me Nuridin Mestanin, profesor në Fakultetin e Bujqësisë, 21 
mars 2018; po ashtu, intervistë me Adem Rusinovcin, profesor i Fakultetit 
të Arteve, 7 mars 2018.
83 Siç është, ta zëmë, rasti me profesor Arben Hajrullahun nga Fakulteti 
i Filozofisë, profesor Sylejman Berishën nga Fakulteti i Edukimit dhe 
profesor Abdullah Rexhepin nga Fakulteti i Filologjisë e ndonjë tjetër.
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dhënësit vlerësohen në fund të çdo semestri, proces ky që 
menaxhohet nga Zyra për Zhvillimin Akademik (ZZhA) 
në kuadër të Rektoratit të UP-së. Me këtë, për herë të 
parë UP kryen vlerësim të organizuar në nivel qendror 
për të gjitha njësitë akademike dhe lëndët mësimore. 

Para se ta paraqesin provimin në sistem, studentët mund 
të zgjedhin ta plotësojnë pyetësorin e vlerësimit të më-
simdhënies, por UP-ja nuk ka të drejtë ligjore që këtë t’ua 
bëjë të detyrueshme.84 Ka profesorë që thonë se mësojnë 
prej studentëve që shumica nuk e plotësojnë fare formu-
larin.85 ZZhA sqaron se, mbasi mostrat nga plotësimet 
vullnetare nuk ishin përfaqësuese, në vitin 2017 e kishin 
bërë pyetësorin obligativ, por sivjet nuk është më, sepse 
nuk e lejon ligji.86 

Ndonëse vlerësimi është elektronik, një pjesë e madhe e 
mësimdhënësve ende ankohen se nuk arrijnë ta shohin 
ndonjëherë. Dekanët kërkojnë qasje direkte online në 
rezultatet e vlerësimeve të profesoratit të tyre.87 Mirëpo, 
ZZhA shpjegon se e ka të pamundshme t’ia dërgojë re-
zultatet individuale secilit profesor, meqë shumë kohë i 
merr gjenerimi i të dhënave për profesorët e programeve 
që duhen akredituar. Shumë mësimdhënës nuk kanë 
madje as dijeni për vlerësimin elektronik. Ta zëmë, në 
Fakultetin e Kulturës Fizike dhe të Sporteve, nga padije-
nia për vlerësimin e nivelit qendror, kanë vlerësuar më-
simdhënien e çdo lënde në nivelet BA e MA, por për 
shkak të sasisë së pyetësorëve të akumuluar, rezultatet e 
vlerësimeve nuk janë procesuar.

84 Intervistë me prof. Isak Shabanin, përpiluesi i SEMS-it dhe i SMC-
së, drejtori i Shërbimit për Teknologji të Informacionit në UP, njëherësh 
profesor në Fakultetin e Inxhinerisë Elektrike dhe Kompjuterike, 8 maj 2018.
85 Intervistë me Hatixhe Pupovcin, profesoreshë në Fakultetin e 
Mjekësisë, 4 prill 2018.
86 Intervistë me Drejtorin e ZZhA-së, Besnik Loxha, 3 maj 2018.
87 Intervistë me prof. Skënder Kaçiun, dekan i Fakultetit të Bujqësisë, 
23 mars 2018, si dhe me dhe prof. Enver Hamitin, dekan i Fakultetit të 
Inxhinerisë Elektrike dhe Kompjuterike, 30 mars 2018.

Vlerësimi i stafit akademik nga studentët
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PYETËSORI ONLINE

Pyetësori online për vlerësimin e lëndës dhe të mësim-
dhënies është i thjeshtë, kryesisht i drejtpërdrejtë dhe jo 
i gjatë – përmban 10 pyetje që kërkojnë vlerësime prej 5 
deri në 1 dhe dy pyetje të hapura. Një tekst i shkurtë që 
i paraprin pyetësorit njofton se vlerësimi është anonim, 
krejtësisht konfidencial dhe se rezultatet do t’u kumtohen 
mësimdhënësve pas përfundimit të provimeve. Me gjithë 
këto, pyetësori ka mjaft mangësi. Së pari, kur studentët 
futen në SEMS për ta regjistruar provimin, në ekran u 
shfaqet kjo dritarëz:

Teksti në këtë dritarëz është hutues:
• Në krye thuhet «pyetësorët» në shumës, kurse më 

poshtë «pyetësor standard» në njëjës. Përdorimi i 
shumësit sugjeron se duhen plotësuar disa pyetësorë, 
e meqë studentët synojnë ta regjistrojnë provimin sa 
më shpejt, ka rrezik të zgjedhin butonin ‘anulo’.

• Cilësimi «pyetësor standard» nuk tregon se për ç’py-
etësor është fjala konkretisht, që t’i tërheqë studentët 
ta përzgjedhin vlerësimin. 

• Duke qenë butoni ‘anulo’ i vetmi dhe në qendër, ka 
shumë gjasë që studentët ta klikojnë me automa-
tizëm, pa lexuar gjë sipër tij.

Edhe nëse studentët zgjedhin ta plotësojnë pyetësorin, 
shfaqen probleme të tjera:
• Sistemi shënon vetëm lëndën që vlerësohet, por jo 

edhe mësimdhënësin, e kur të njëjtën e ligjërojnë dy-
tre profesorë, nuk dihet cili po vlerësohet.
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• Sistemi u mundëson edhe studentëve që kanë vijuar 
rrallëherë ndonjë ligjëratë ose asnjë, t’i vlerësojnë 
profesorët.

Problemet e evidentuara në formulimin e pyetësorit janë:
Shpjegimet që shoqërojnë nivelet e vlerësimit nga 5 deri 
në 1 janë hutuese: 
• 5 = Pajtohem plotësisht; 4 = Pajtohem; 3 = Nuk e di; 2 

= Nuk pajtohem; 1 = Aspak nuk pajtohem. Shpjegimi 
‘nuk e di’ e nxjerr notën 3 nga shkallëzimi i dhënë.

• Pika «Silabusi i lëndës është prezantuar në fillim të 
semestrit» nuk mund të shkallëzohet në pesë nivele, 
sepse përgjigjet e mundshme logjike janë vetëm tri: 
‘po’, ‘jo’ dhe ‘nuk e di’.

• Pika e dytë kërkon vlerësimin nëse «Mësimdhënësi/ja 
ka qenë i rregullt dhe ka ardhë me kohë në mësim». 
Meqë prej vitit të ri akademik, të gjithë studentët dhe 
mësimdhënësit do të pajisen me karta SEMS që ua reg-
jistrojnë hyrje-daljet nga ligjëratat, administratës nuk do 
t’i duhen këto të dhëna nga përshtypjet e studentëve.

• Pika e nëntë «Si e vlerësoni mësimdhënësin/en në përg-
jithësi» si dhe pika e dhjetë «Si e vlerësoni lëndën në 
përgjithësi» janë krejt të përgjithësuara dhe as në rast të 
vlerësimeve të ulëta, nuk e ndihmojnë mësimdhënësin 
me ndërmarrë ndonjë masë konkrete për përmirësim.

• Pyetja e parë e hapur «A keni ndonjë koment apo sug-
jerim shtesë?» nuk e orienton studentin të mendojë 
për ndonjë aspekt konkret të punës së mësimdhënësit. 

• Pyetja e dytë e hapur «Ç’përshtypje keni për mësim-
dhënësin në përgjithësi?» është në thelb e njëjtë me 
pikën e nëntë.

Vlerësimi i stafit akademik nga studentët
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PËRFUNDIME

Megjithëse vlerësimi i mësimdhënies është online tash tre 
vjet, shumica e mësimdhënësve nuk i shohin kurrë rezu-
ltatet dhe për rrjedhojë nuk e kuptojnë cilat janë anët e 
tyre të forta e të dobëta sipas studentëve. Pas diskutimeve 
me dhjetëra profesorë, dekanë, me përpiluesin e softue-
rit të vlerësimit dhe me udhëheqësin e ZZhA-së, duke i 
kuptuar mirëfilli ngecjet dhe mangësitë, rekomandojmë 
ndryshime në softuer, dritarëz dhe pyetësor:

Softueri të përshtatet që t’i gjenerojë të dhënat:

• Në nivel individual, për secilin mësimdhënës që lid-
het me llogarinë e vet në SEMS, duke përjashtuar 
nevojën që ndonjë zyrtar t’i gjenerojë e t’ia shpërnda-
jë të dhënat secilit veç e veç pas përfundimit të çdo 
afati të provimeve.

• Në nivel fakulteti, duke u dhënë qasje dekanateve 
për gjithë profesoratin në fakultet, që të kenë një 
mekanizëm për t’u kërkuar llogari profesorëve për 
cilësinë e mësimdhënies. 

• Në nivel universiteti, duke i dhënë qasje në vlerësimin 
e të gjithë profesorëve edhe rektoratit, sepse kjo do t’i 
nxiste profesorët që ta rrisnin cilësinë e performancës.

• Në mënyrë kumulative për secilin program të studi-
meve, ashtu që Zyra për Zhvillim Akademik të mos 
detyrohet t’i gjenerojë të dhënat veç e veç për secilin 
profesor të çdo programi, kur i kërkohen për akred-
itimin e tij. 

• Softueri të lidhet me modulin e sistemit SEMS që 
regjistron hyrje-daljet e profesorëve e të studentëve 
në ligjërata. Kështu, kur studenti kyçet me llogarinë 
personale për ta regjistruar provimin, sistemi identi-
fikon te cili profesor e ka dëgjuar lëndën dhe zgjidh 
rastet e vlerësimit kur disa profesorë ligjërojnë të një-
jtën lëndë. 
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Dritarëza - numri i studentëve që zgjedhin ta plotësojnë 
pyetësorin mund të shtohet ndjeshëm nëse modifikohet 
dritarëza që shfaqet, duke e lënë vetëm butonin ‘Plotëso’ 
në qendër. Anulimi, në vend se të sugjerohet shprehi-
misht, mund të zhvendoset në kutizën e shënuar me X në 
këndin e djathtë të sipërm:
 

Me rritjen e numrit të studentëve që e plotësojnë formu-
larin, sistemi mund të aplikojë një filtër të studentëve të 
cilëve ua mundëson vlerësimin e mësimdhënies. Duke u 
lidhur me modulin e SEMS-it që i nxjerr statistikat për vi-
jueshmërinë e studentit në ligjëratat e lëndës të cilës po ia 
paraqet provimin, mundësinë për plotësimin e formularit 
mund t’ua shfaqë vetëm studentëve të cilëve vijueshmëria 
u figuron prej 75% e sipër. Me këtë filtrim, të dhënat e 
mbledhura bëhen më të besueshme e më cilësore, meqë 
mblidhen prej studentëve që kanë vijuar shumicën dërr-
muese të ligjëratave.

Pyetësori - mund të përmirësohet duke hequr të gjitha 
pyetjet e përgjithësuara dhe duke i zëvendësuar me pyetje 
konkrete e të matshme. Kështu, vlerësimet e studentëve 
përkthehen në hapa të drejtpërdrejtë për përmirësimin e 
cilësisë së mësimdhënies. Pasi shqyrtuam shumë formu-
larë vlerësimi në anglisht, po japim në shtojcë një model 
me pyetje krejt konkrete, të cilin mund ta aplikojë UP-ja.

	
Pyetësori	për	vlerësimin	e	mësimdhënies	

	

Ndihmoje	ngritjen	e	cilësisë	duke	e	plotësuar.	
	
	

X	

	 Plotëso	
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56 • STAFI AKADEMIK I UP-SË: Studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë

SHTOJCË: MODEL FORMULARI PËR VLERËSIMIN E 
MËSIMDHËNIES SË LËNDËS

i/e nderuar student-e,

Universiteti i Prishtinës ju falënderon që po ndani kohë 
për ta vlerësuar mësimdhënien e lëndës. Vlerësimi 
juaj është shumë i rëndësishëm sepse na ndihmon në 
përmirësimin e mëtejmë të cilësisë së mësimdhënies. Ai 
është krejtësisht konfidencial dhe anonim. Mësimdhënësi 
do të njoftohet për rezultatet e vlerësimeve pasi të për-
fundojë afati i provimit.

Për secilën nga pyetjet e mëposhtme, zgjidhni njërën nga 
notat, prej 5 (më e larta) deri në 1 (më e ulëta).

I gjithë materiali i silabusit është prezentuar në ligjërata.
 5.     4.    3.     2.     1.

Mësimdhënësi ka ardhë i përgatitur në secilën orë mësimi.
 5.     4.    3.     2.     1.   

Ligjëratat ishin interesante dhe informative.
 5.     4.    3.     2.     1.   

Mësimdhënësi i shpjegonte mirë konceptet e reja.
 5.     4.    3.     2.     1.   

Mësimdhënësi i nxiste studentët për pyetje. 
 5.     4.    3.     2.     1.   

Mësimdhënësi e njihte mirë lëndën e vet.
 5.     4.    3.     2.     1.   

Mësimdhënësi fliste qartë dhe dëgjohej mirë.
 5.     4.    3.     2.     1.   
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Mësimdhënësi bënte përmbledhje të njësisë në fund 
të ligjëratës.
 5.     4.    3.     2.     1.   

Mësimdhënësi tregonte respekt ndaj studentëve.
 5.     4.    3.     2.     1.   

Mësimdhënësi ishte i disponueshëm për konsultime. 
  5.     4.    3.     2.     1.   

Pyetje të hapura:

Ju lutemi, shënoni nga një koment për pyetjet e 
mëposhtme. Tregohuni konstruktiv, profesional 
dhe mendoni mirë para se të përgjigjeni:

Cili aspekt i punës së mësimdhënësit ishte më i forti?

Cili aspekt i punës së mësimdhënësit ishte më 
i dobëti?

Sugjerimi juaj si të përmirësohet:

Vlerësimi i stafit akademik nga studentët



V.
PËRPJESA 
PROFESOR–
STUDENTË 
DHE STUDENT–
INFRASTRUKTURË





60 • STAFI AKADEMIK I UP-SË: Studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë

V. Përpjesa 
profesor-studentë 
dhe student-
infrastrukturë
Qëllim tjetër i këtij publikimi ishte me e gjetë përpjesën 
profesor-studentë dhe student-infrastrukturë. Për këtë 
kemi përdorë të dhënat nga Sekretariati i Përgjithshëm i 
UP-së, por edhe nga intervistat e zhvilluara me dekanët. 
Një kufizim i këtij hulumtimi ishte mungesa e të dhënave 
të sakta për hapësirat e brendshme të të gjitha fakulteteve, 
pasi ka raste kur dy ose tri fakultete zhvillojnë procesin 
mësimor në të njëjtin objekt. Sidoqoftë, këtu po i rendi-
sim gjetjet sipas fakulteteve, të renditura alfabetikisht:

1. FAKULTETI I ARTEVE 

Fakulteti i Arteve ka 7.151 m² gjithsej, 89 pjesëtarë stafi ak-
ademik dhe 935 studentë. Përpjesa profesor-studentë është 
afërsisht 1:10, që do të thotë se Fakulteti i Arteve qëndron 
më mirë se fakultetet e tjera në këtë pikëpamje. Përpjesa stu-
dent-infrastrukturë është 7.65 m² për student. Në këtë as-
pekt, në shikim të parë, duket se Fakulteti i Arteve qëndron 
më mirë se fakultetet e tjera, por ai në të vërtetë ballafaqohet 
me mungesë të hapësirës dhe të infrastrukturës adekuate.

Studimet në Fakultetin e Arteve zhvillohen në tri objekte 
të ndryshme, të papërshtatshme për mësim: në Konakun e 
Kishës Ortodokse, në ndërtesën e Drejtorisë së Minierës së 
Kishnicës dhe në ndërtesën e ish-Shkollës së Lartë Pedagog-
jike. Veç kësaj, mungojnë kushtet për specifikat që kërkojnë 
drejtimet e ndryshme të artit, si ventilimi për degët figura-
tive, akustika për degët muzikore, sallat koncertale, si dhe 
hapësirat e nevojshme për degët dramatike (p.sh. teatrot)88.

88 Intervistë me Besa Luzhën, profesoreshë në Fakultetin e Arteve, 6 mars 

profesorë

89

studentë

935

sipërfaqe (m2)

7,151

profesor / studentë

1:10

m2 / student

7.65

Arte



60 • STAFI AKADEMIK I UP-SË: Studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë • 61

2. FAKULTETI I BUJQËSISË DHE VETERINARISË

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë ka 5.354 m² gjithsej, 
40 pjesëtarë stafi akademik dhe 1.964 studentë. Përpjesa 
profesor-studentë është 1:49, kurse student-infrastruk-
turë është 2.73 m² për student. Procesi mësimor zhvillo-
het në tri godina: në Shkollën e Mesme Ekonomike, në 
Gjimnazin Matematikor dhe në Institutin e Veterinarisë 
dhe të Klinikës Veterinare. Përveç tyre përdoret edhe 
Ferma Eksperimentale Didaktike. Çështja e hapësirës 
së këtij fakulteti pritet të rregullohet sapo të përfundojë 
ndërtimi i objektit të ri.

Sa i përket përpjesës profesor-studentë, Dekani i Fakulte-
tit të Bujqësisë, Skënder Kaçiu, thotë se «vështirësi në 
punën me studentë na shkakton numri i madh i profe-
sorëve dhe asistentëve të jashtëm, që vetëm i mbajnë orët 
e tyre dhe shkojnë». Sipas tij, zgjidhja më e mirë do ishte 
që të rishikohej numri i studentëve që regjistrohen në 
vitin e parë (e edhe i programeve studimore): «në vend 
se t’i regjistrojmë 150 studentë e në fund ta kryejnë 30, 
t’i regjistrojmë 60 studentë e prej tyre le ta kryejnë 30»89.

3. FAKULTETI I EDUKIMIT

Fakulteti i Edukimit ka 6.316 m² gjithsej, 62 pjesëtarë sta-
fi akademik dhe 4.934 studentë. Përpjesa profesor-stu-
dentë është 1:80, kurse student-infrastrukturë është 1.28 
m² për student. Profesorë të këtij fakulteti sugjerojnë që 
të investohet në krijimin dhe forcimin e shkollave profe-
sionale, në mënyrë që jo të gjithë të rinjtë t’i qasen detyri-
misht universitetit. Po ashtu, ata sugjerojnë që të ketë një 
analizë për prodhimin e kuadrove, në mënyrë që numri i 
studentëve të jetë konform nevojave reale të tregut e jo 

2018; Intervistë me Agim Selimin, dekan në Fakultetin e Arteve, 9 mars 2018.
89 Intervistë me Skënder Kaçiun, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe 
Veterinarisë, 23 mars 2018.
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të ketë shabllone që përsëriten me vite pa ndonjë analizë. 
Sa i takon infrastrukturës, ka edhe kabinete për të gjithë 
profesorët, salla bashkëkohore për mbarëvajtjen e lig-
jëratave, e kështu me radhë. I ndërtuar rishtas, Fakulteti 
i Edukimit e ka infrastrukturën më të mirë në të gjithë 
UP-në dhe këtë e pohojnë edhe profesorët e intervistuar.

4. FAKULTETI I JURIDIKUT
 DHE FAKULTETI I EKONOMISË

Fakulteti i Juridikut dhe Fakulteti i Ekonomisë zhvillojnë 
procesin mësimor në të njëjtin objekt duke bashkëndarë 
11.925 m² gjithsej, me 129 pjesëtarë stafi akademik gjithsej 
dhe 17.834 studentë. Pra, përpjesa profesor-studentë 
është 1:138, që është më e larta nga të gjitha fakultetet e 
UP-së. Profesorë të këtyre fakulteteve, të intervistuar për 
këtë publikim, thonë se mungon një analizë dhe plani-
fikim i mirëfilltë për numrin e nevojshëm të stafit aka-
demik, mbështetur në nevojat reale, të përcaktuara nga 
numri i studentëve aktivë90.

Hapësira për studentë është më e vogla prej të gjitha 
fakulteteve në UP dhe jashtë çdo standardi ndërkombëtar: 
vetëm 0.67 m² për student. Bazuar në intervistat e zhvillu-
ara, prioritet për përmirësimin e kushteve për zhvillimin e 
procesit mësimor duhet të jetë ndarja e këtyre fakulteteve 
në objekte të veçanta dhe rritja e numrit të mësimdhënësve.

5. FAKULTETI I FILOLOGJISË

Fakulteti i Filologjisë ka 10.905 m² gjithsej, 60 pjesëtarë 
stafi akademik dhe 3.379 studentë. Përpjesa profesor-stu-
dentë është 1:56. Lidhur me këtë përpjesë, profesorë të 
këtij fakulteti sugjerojnë të rritet numri i asistentëve, por 
kjo nuk bëhet sepse përgjegjësit për përzgjedhjen e asis-

90 Intervistë me Qerim Qerimin, profesor në Fakultetin Juridik, 26 prill 2018.
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tentëve e zvarrisin procesin derisa ta gjejnë personin e 
tyre91. Një shqetësim tjetër i ngritur prej mësimdhënësve 
të këtij fakulteti është se disa kandidatë doktorature vazh-
dojnë punën si asistentë, ndonëse e kanë kaluar dyfishin e 
kohës së lejuar për të doktoruar.

Përpjesa student-infrastrukturë është 3.23 m² për stu-
dent. Mësimdhënësit e intervistuar, përfshirë dekanen, 
janë ankuar për mungesë të sallave, pastaj për gjendjen e 
rëndë të klasëve, për gjendjen e mjerë të toaleteve, rrjetin 
e dobët të internetit, e kështu me radhë.

6. FAKULTETI I FILOZOFISË

Fakulteti i Filozofisë ka 5.038 m² gjithsej, 51 pjesëtarë 
stafi akademik dhe 4.183 studentë. Pra, përpjesa profe-
sorë-studentë është shumë e lartë – 1:82, çka e rendit 
këtë fakultet, pas Juridikut e Ekonomikut, në gjendjen 
më të rëndë në gjithë UP-në. Profesorët e intervistuar në 
këtë fakultet ishin të mendimit se duhet të rritet numri i 
profesorëve, e sidomos ai i asistentëve.

Sa i përket përpjesës student-infrastrukturë, gjendja nuk 
është më e mirë: 1.20 m² për student, që d.m.th. se pas Ju-
ridikut e Ekonomikut, ky fakultet ka më së paku hapësirë 
për studentë. Edhe pjesëtarët e stafit ankohen për mungesë 
hapësire, mungesë sallash, pastaj salla të papërshtatshme 
që e pamundësojnë punën në grupe. Një tjetër shqetësim 
i ngritur nga pjesëtarë të këtij fakulteti është mungesa e 
byfeve, pra e vendtakimeve brenda në fakultet92.

Sqarim: Në bazë të evidencave që kemi marrë nga 
dekanati i Fakultetit Filozofik, del se numri i studentëve 
aktivë është 2690, ai i stafit akademik (i rregullt dhe i an-
gazhuar) është 93, ndërsa sipërfaqja totale është 5038 m².

91 Intervistë me Ag Apollonin, profesor në Fakultetin e Filologjisë, 3 prill 2018.
92 Intervistë me Arben Hajrullahun, profesor në Fakultetin Filozofik, 27 
mars 2018.

profesorë

51

studentë

4,183

sipërfaqe (m2)

5,038

profesor / student

1:82

m2 / student

1.20

Filozofi

Përpjesa profesor-studentë dhe student-infrastrukturë



64 • STAFI AKADEMIK I UP-SË: Studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë

7. FAKULTETET E INXHINIERISË
 DHE FAKULTETI I ARKITEKTURËS (FNA, FIM, FIEK)

Në një objekt zhvillojnë procesin mësimor Fakulteti i 
Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës (FNA), Fakulteti i In-
xhinierisë Mekanike (FIM) dhe Fakulteti i Inxhinierisë 
Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK). Kanë 20.495 m² 
gjithsej, 110 pjesëtarë stafi akademik dhe 6,648 studentë. 
Përpjesa profesor-studentë është 1:60 dhe sipas profe-
sorëve të intervistuar në këto fakultete ajo duhet përmirë-
suar kryesisht duke e rritë numrin e stafit akademik dhe 
duke e zvogëluar paksa numrin e studentëve. Dekani i 
Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, 
Enver Hamiti, thotë se për disa drejtime të caktuara nuk 
ka staf  akademik që i plotëson kriteret e mësimdhënies93. 
Një tjetër problem është mungesa e mjeteve financiare 
për të angazhuar staf  shtesë94.
 
Përpjesa student-infrastrukturë është 3,08 m² për stu-
dent, që krahasuar me fakultete të tjera nuk duket keq, 
por ka mjaft hapësira që nuk janë të shfrytëzueshme. 
Profesorët e intervistuar të këtyre fakulteteve e konsid-
erojnë të domosdoshme që secili prej këtyre fakulteteve 
të ketë objekt të vetin, e jo të ndahet buxhet për çdo vit 
për arnime të hapësirave ekzistuese.

8. FAKULTETI I MJEKËSISË 

Fakulteti i Mjekësisë ka 11.382 m² gjithsej, 175 pjesëtarë 
stafi akademik dhe 4.244 studentë. Pra, përpjesa profe-
sor-studentë është 1:24, që mund të mos duket e lartë, 
mirëpo në universitetet perëndimore të specializuara 

93 Intervistë me Enver Hamitin, Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë 
Elektrike dhe Kompjuterike, 30 mars 2018.
94 Intervistë me Violeta Nushin, profesoreshë në Fakultetin e 
Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, 17 prill 2018.
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në fushën e mjekësisë ajo është përafërsisht 1:595. Sipas 
prodekanes Gloria Staka, sivjet do të përfundojë ndër-
timi i godinës së dekanatit të këtij fakulteti, e cila do të 
ketë tri amfiteatro të mëdha.

Përpjesa student-infrastrukturë është 2.68 m² për stu-
dent. Nga intervistat e zhvilluara me profesorë të këtij 
fakulteti, probleme kryesore rezultojnë mungesa e pajis-
jeve dhe pajisjet jocilësore96. Mungesa e pajisjeve është 
problem edhe për shkak të financave të centralizuara, që 
shpesh i bën pjesëtarët e stafit akademik të blejnë vetë 
furnizime letrash, ngaqë procedurat e prokurimit vono-
hen97. Mirëpo, prodekanja Staka thotë se çdo vit akade-
mik pajisen me pajisje moderne konform buxhetit që 
ndahet nga UP-ja, enkas për vijën buxhetore - furnizim 
me pajisje.

Sqarim: Në bazë të evidencave që kemi marrë nga 
dekanati i Fakultetit të Mjekësisë, del se numri i stu-
dentëve aktivë është 2384, ai i stafit të rregullt akademik 
(përfshi asistentët) është 259, ndërsa sipërfaqja totale 
është rreth 17.000 m². 

95 «Top Universities with the Best Student-to-Staff  Ratio 2018», Times 
Higher Education (THE), THEunijobs, 16 Jan. 2018, www.
timeshighereducation.com/student/best-universities/top-universities-best-
student-staff-ratio.
96 Intervistë me Hatixhe Pupovcin, profesoreshë në Fakultetin e 
Mjeksësisë, 4 prill 2018.
97 Intervistë me Shaip Krasniqin, profesor në Fakultetin e Mjeksësisë, 12 
prill 2018.
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9. FAKULTETI I EDUKATËS FIZIKE DHE SPORTIT

Fakulteti i Sportit ka 2.031 m², 23 pjesëtarë stafi akade-
mik dhe 785 studentë. Pra, përpjesa profesor-studentë 
është 1:34, e meqë interesimi dhe nevojat për këtë drejtim 
studimi janë të mëdha, duhet të rritet numri i pjesëtarëve 
të stafit akademik. Përpjesa student-infrastrukturë është 
2.59 m² për student, pra jashtë çdo standardi për një 
Fakultet të Sportit.

Kushtet në objektin ekzistues nuk janë të mira; ndër-
tesa ka një palestër të vetme. Për rrjedhojë, studentët e 
këtij fakulteti shfrytëzojnë Sallën «1 Tetori» dhe hapësir-
at sportive private, në të cilat studentët shpesh duhet të 
paguajnë vetë98. Për shkak të kushteve të rënda në këtë 
fakultet, profesor Naser Rashiti thotë «ne nxjerrim peda-
gogë, e jo sportistë»99. Të gjithë profesorët e intervistuar 
ishin të mendimit se infrastruktura në këtë fakultet nuk i 
plotëson as kushtet themelore dhe se duhet të ndërtohet 
një godinë e re që i plotëson nevojat e të gjitha drejtimeve 
të ofruara prej këtij fakulteti.

10. FAKULTETI I SHKENCAVE
 MATEMATIKO-NATYRORE

FShMN ka 5.518 m² gjithsej, 101 pjesëtarë stafi akade-
mik dhe 3.829 studentë. Përpjesa profesor-studentë është 
1:38, gjë që, sipas të intervistuarve, duhet rregulluar edhe 
duke e zvogëluar kohën e lejuar të zgjatjes së studimeve, 
sepse zvarritja e tyre po krijon mbingarkim, mbasi stu-
dentët nuk po e humbin titullin e tyre pothuajse kurrë100. 
Sa i përket infrastrukturës, gjendja është më e rëndë. 
Përpjesa student-infrastrukturë është 1.44 m² për student, 

98 Intervistë me Musa Selimin, profesor në Fakultetin e Sportit, 20 mars 2018.
99 Intervistë me Naser Rashitin, profesor në Fakultetin e Sportit, 20 mars 2018.
100 Intervistë me Shukri Klinakun, profesor në Fakultetin e Shkencave 
Matematiko-Natyrore, 26 shkurt 2018.
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meqë FSHMN-ja nuk ka objekt të vetin dhe e shfrytë-
zon një krah të objektit të Fakultetit të Filologjisë. Profe-
sor Shukri Klinaku nga Departamenti i Fizikës thotë se 
kushtet kur ka studiuar ai më 1987 në këtë fakultet, që 
nënkupton edhe ushtrimet e fizikës, kanë qenë shumë më 
të mira sesa sot.

PËRFUNDIM

UP-ja ka 86.116 m² gjithsej, 840 pjesëtarë stafi akademik 
dhe 48.735 studentë. Në këtë vit akademik do të prano-
hen 8.948 studentë të rinj101, e pritet të diplomojnë rreth 
6000 studentë102. Përpjesa profesor-studentë është 1:58, 
shifër kjo tejet e lartë, krahasuar me universitetet në ven-
det e rajonit. Në Shqipëri ajo është 1:24, në Sërbi 1:23, në 
Maqedoni 1:17, kurse në Kroaci 1:9103. Fatkeqësisht, UP-
ja është larg çdo standardi të dëshiruar sa i takon numrit të 
studentëve për profesor. Sipas profesorëve të intervistuar, 
përpjesa profesorë-studentë duhet të rregullohet duke:

• zvogëluar numrin e studentëve dhe rritë numrin e 
stafit akademik;

• përshtatur numrin e studentëve konform nevojave 
reale të tregut;

• ndërprerë të drejtën e studimeve atyre që i 
tejzgjasin studimet;

• investuar në krijimin dhe forcimin e 
shkollave profesionale.

Sa i takon përpjesës student-infrastrukturë, me 1.77 m² 
për student si mesatare, UP-ja qëndron dobët, ngaqë 

101 Kutleshi, Edona. «UP-Ja e gatshme të pranojë 9 mijë studentë të rinj në 
nivelin Bachelor», Koha Ditore, 15 maj 2018.
102 Përgjigje me e-mail nga Esat Kelmendi, Sekretar i Përgjithshëm i UP-
së, 18 maj 2018.
103 Pupovci, Dukagjin dhe Gersi Gashi. «Reformimi i Universitetit të 
Prishtinës - mision i mundur?», Instituti Demokraci Për Zhvillim, nr. 7, 
nëntor 2015, faqe 17: http://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2015/11/
D4D_PI_07_SHQ_Web.pdf.

profesorë

840

studentë
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ky raport nuk i përmbush standardet as për arsim fillor. 
Për më tej, Fakulteti i Juridikut dhe Fakulteti i Ekono-
misë bashkëndajnë të njëjtin objekt, sikurse është rasti 
edhe me tri fakultetet teknike: FNA, FIM, FIEK, si dhe 
me Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore dhe 
Fakultetin e Filologjisë. Ka edhe raste kur një fakultet, 
për mungesë hapësire zhvillon procesin mësimor në tri 
ndërtesa të ndryshme, siç janë Fakulteti i Arteve, Fakulte-
ti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë, si dhe Fakulteti i Sportit. 
Sipas profesorëve të intervistuar, përpjesa student-infra-
strukturë mund të rregullohet duke:

• ndërtuar objekte adekuate për fakultetet që nuk kanë 
objekte vetjake dhe i shfrytëzojnë dy a më shumë 
(FShMN, Artet, Bujqësia e Veterinaria – për këtë të 
fundit është duke u ndërtuar objekti);

• ndarë fakultetet që zhvillojnë mësimin në të njëj-
tin objekt (fakultetet teknike: FIM, FIEK, FNA; 
Fakulteti i Ekonomisë dhe ai Juridikut);

• rregulluar objektet e fakulteteve që kanë kushte jashtë 
çdo standardi (Fakulteti i Ekonomisë, i Juridikut, i 
Filozofisë, i Filologjisë, Mjekësisë).
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SHTOJCË

Këtu po e botojmë një model projekt-propozimi që pro-
fesori i Fakultetit të Arteve, Bekim Lumi, i ka dërguar 
Dekanit Agim Selimi, për hapat që duhen ndërmarrë për 
përmirësimin e kushteve infrastrukturore në këtë fakultet, 
e që dëshmon se infrastruktura lidhet drejtpërdrejt me 
cilësinë e studimeve.

Universiteti i Prishtinës «Hasan Prishtina»
Fakulteti i Arteve - Dega e Artit Dramatik

Lënda: Projekt – Propozimi për Hapësirat e Domos-
doshme të Drejtimit Regji Teatri

Drejtuar: Dekanit të Fakultetit të Arteve, Prof. Asoc. 
Mr. Agim Selimi

Hartues i Projekt-Propozimit: Prof. Asoc. Mr. Bekim 
Lumi, Shef  i Drejtimit Regji Teatri

I nderuari z. Dekan, Prof. Asoc. Mr. Agim Selimi,

Duke u mbështetur në nevojat e përditshme të Drejti-
mit Regji Teatri (Dega e Artit Dramatik) të Fakultetit 
të Arteve të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishti-
na”, përkatësisht pas shqyrtimit të gjendjes me hapësir-
at përkatëse në të cilat zhvillohet mësimdhënia teorike 
dhe praktike në këtë drejtim, duke marrë parasysh edhe 
kërkesat profesionale të mësimdhënësve dhe studentëve 
përkitazi me këtë çështje, në cilësinë e Shefit të Drejtimit 
Regji Teatri, kam hartuar këtë Projekt – Propozim për 
Hapësirën e Drejtimit Regji Teatri.

Përpjesa profesor-studentë dhe student-infrastrukturë
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PROJEKT PROPOZIM

HAPËSIRA PËR DREJTIMIN REGJI TEATRI

Hapësira e nevojshme për zhvillimin e procesit mësimor 
në drejtimin Regji Teatri përfshin:

I) Kabinetet

Kabinetet përfshijnë 5 (pesë) zyrat përkatëse për stafin 
akademik - pedagogjik (profesorët), 4 (katër) nga të cilët 
janë bartës dhe drejtues të katër klasëve të ndryshme dhe 
1 (një) që jep mësim në drejtimet e tjera të Degës së Artit 
Dramatik, në nivelin e studimeve Bachellor (I, II, III, IV) 
dhe në nivelin e studimeve Master.

Kabinetet duhet të jenë të pajisura me orienditë përkatëse 
dhe infrastrukturën përcjellëse, e cila i mundëson stafit 
akademik – pedagogjik dhe studentëve punë normale.

II) Studiot Skenike

Për mësimdhënien praktike (provat, ushtrimet, mizan-
skenën, inskenimin) janë të nevojshme të paktën 4 (katër) 
Studio (Salla).

Në këto studio zhvillohet mësimdhënia për lëndët krye-
sore me karakter praktik në nivelin e studimeve Bachellor 
(I, II, III, IV) dhe në nivelin e studimeve Master, përkatë-
sisht lëndët: Regji Teatri dhe Praktikë Regjisoriale.

Në këto studio mund të zhvillohet mësimdhënia edhe për 
lëndët tjera, po ashtu me karakter praktik të studentëve të 
Regjisë së Teatrit.

Në këto studio zhvillohen të gjitha ushtrimet dhe provat 
teknike e kreative për realizimin e kreacioneve, shfaqjeve 
dhe performancave studentore.



70 • STAFI AKADEMIK I UP-SË: Studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa staf-studentë • 71

Në këto studio, gjithashtu, mund të shfaqen disa nga 
kreacionet studentore me karakter fragmentar.

Këto Studio (Salla) duhet të jenë të pajisura me infra-
strukturën përkatëse teknike dhe profesionale (ndriçim, 
zërim, kulisa, perde etj.).

III) Studiot Teorike

Për mësimdhënien teorike janë të nevojshme 4 (katër) klasë.

Në këto studio zhvillohet mësimdhënia për të gjitha 
lëndët me karakter teorik në nivelin e studimeve Bachel-
lor dhe në nivelin e studimeve Master.

Në këto studio zhvillohen, gjithashtu, provat e tavolinës, 
debatet me karakter studimor dhe analitik, punëtoritë 
dhe seminaret, si dhe paraqitjet apo promovimet e pro-
jekteve në rrafshin teorik.

Këto studio duhet të jenë të pajisura me infrastrukturën 
përkatëse teknike dhe profesionale.

IV) Videoteka Teatrore

Mësimdhënia teorike dhe praktike e pothuaj të gjitha 
lëndëve përcillet me videomaterialet përkatëse, përmes 
të cilave mësimdhënësit, varësisht nga njësitë mësimore, 
duhet t’i ilustrojnë ligjëratat, shpjegimet, tezat, idetë, per-
ceptimet, analizat dhe interpretimet e tyre me sekuencat 
përkatëse nga shfaqjet, performancat dhe dokumenta-
cioni tjetër përcjellës.

Këto materiale me karakter dokumentaresk duhet të jenë 
pjesë e një hapësire të veçantë me emrin ‘Videoteka Teat-
rore’ dhe, si të tilla, duhet të jenë në dispozicion të peda-
gogëve dhe të studentëve.

Në kuadër të kësaj hapësire arkivohen të gjitha vid-

Përpjesa profesor-studentë dhe student-infrastrukturë
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eo-xhirimet e shfaqjeve studentore të drejtimit Regji Teatri.

‘Videoteka Teatrore’ duhet të jetë e pajisur me infrastruk-
turën përkatëse teknike dhe profesionale (DVD të shfaq-
jeve, Video Beam, kamera, projektorë, ekrane televizive, 
kompjuterë, zërim, ndriçim, perde etj.).

V) Audioteka

Në funksion të punës kreative me muzikën dhe efektet 
zanore, në dispozicion të pedagogëve dhe studentëve 
duhet të jetë Audioteka.

Audioteka duhet të jetë e pajisur me CD dhe materiale 
tjera auditive, si dhe me infrastrukturën dhe pajisjet tjera 
përkatëse për përpunimin dhe shfrytëzimin e materialeve 
me karakter muzikor dhe auditiv.

VI) Biblioteka

Në funksion të mësimdhënies, studimit, punës kreative 
dhe formësimit të përgjithshëm artistik, kulturor dhe in-
telektual, në dispozicion të pedagogëve dhe studentëve 
duhet të jetë Biblioteka.

Biblioteka duhet të jetë e pajisur me literaturën përkatëse 
profesionale në gjuhën shqipe dhe në gjuhët kryesore 
botërore (anglisht, gjermanisht, frëngjisht), si dhe me 
orenditë dhe infrastrukturën përkatëse për leximin dhe 
shfrytëzimin e kësaj literature.

VII) Zhveshtoret & Grimoret 

Mësimdhënia e lëndëve praktike dhe përgatitja e provi-
meve përcillet me ushtrime dhe prova teknike e kreative 
të përditshme.

Studiot (I, II, III, IV) duhet t’i kenë Zhveshtoret & Gri-
moret përkatëse për të dyja gjinitë.
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Zhveshtoret & Grimoret duhet të jenë të pajisura me 
orienditë dhe pajisjet përkatëse.

VIII) Banjot

Mësimdhënia e lëndëve praktike dhe përgatitja e provi-
meve përcillet me ushtrime dhe prova teknike e kreative 
të përditshme.

Për shkak të natyrës fizike të provave dhe të ushtrimeve 
teknike e kreative, çdo Studio (I, II, III, IV), duhet t’i ketë 
banjot (me dush dhe ujë të ngrohtë) për të dyja gjinitë.

IX) Depoja e Skenografisë & Rekuizitave

Në funksion të realizimit të shfaqjeve, përkatësisht të 
provimeve studentore me karakter praktik, në dispozi-
cion duhet të jetë Depoja e Skenografisë & Rekuizitave.
Kjo depo duhet të pajiset me rekuizitat dhe elementet 
skenografike e dekorative elementare, të cilat mund të 
shfrytëzohen gjatë ushtrimeve dhe provave praktike, si 
dhe gjatë realizimit të shfaqjeve të studentëve.

X) Fondusi i Kostumeve

Në funksion të realizimit të shfaqjeve, përkatësisht të 
provimeve studentore me karakter praktik, në dispozi-
cion duhet të jetë Fondusi i Kostumeve.

Fondusi i Kostumeve duhet të jetë i pajisur me kostume 
të formave, natyrave, përmbajtjeve, periudhave kohore 
dhe përmasave të ndryshme.

Prishtinë, 18.11.2016

Hartoi:
Prof. Asoc. Mr. Bekim Lumi
Shef  i Drejtimit Regji Teatri

Përpjesa profesor-studentë dhe student-infrastrukturë
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PËRFUNDIME
Nga 840 pjesëtarë të stafit akademik që i kanë të afishua-
ra CV-të në uebfaqen e UP-së: studimet BA në UP i kanë 
të kryera 700 pjesëtarë, 17 në Tiranë e 1 në Tetovë, vetëm 
53 jashtë vendit në gjuhë të huaja, ndërsa të dhënat për 69 
pjesëtarë mungojnë; studimet MA 466 i kanë të kryera në 
UP, 21 në Tiranë, e 1 në Tetovë, 254 jashtë vendit, kurse 
të dhënat për 96 mungojnë; studimet PhD 153 pjesëtarë 
i kanë përfunduar jashtë vendit, e pjesa tjetër janë me 
formim akademik krejtësisht vendor ose të dhënat nuk i 
kanë të azhurnuara/nuk figurojnë në uebsajtin e UP-së. 
Nga gjithsej 840 pjesëtarë në UP, 313 (37.26 %) i kanë 
përfunduar studimet të paktën në njërin nivel jashtë ven-
dit në gjuhë të huaja, kurse 527 të tjerë ose 62.7 % janë 
me formim akademik krejtësisht vendor. Gjithsej vetëm 
36 pjesëtarë të stafit akademik në UP (4.28%) i kanë për-
funduar të gjitha nivelet e studimit jashtë vendit në gjuhë 
të huaja. Sa i takon përbërjes gjinore, nga 840 pjesëtarë 
të stafit akademik me CV të afishuara në uebfaqen e UP-
së, 286 ose 34% janë gra. Fakulteti i Edukimit ka më së 
shumti gra (36 gra ose 58%), kurse Fakulteti i Sportit më 
së paku (2 gra ose 8.7%). 

Nga 840 pjesëtarët e stafit akademik me CV të afishua-
ra në uebfaqen e UP-së, 257 (31%) janë të angazhuar të 
paktën edhe në një institucion tjetër të arsimit të lartë 
publik ose privat. Prej tyre 141 janë të angazhuar edhe 
në institucione private, 85 në publike, 29 janë në private 
e publike, kurse 48 (5.71%) janë të angazhuar në tri insti-
tucione të tjera arsimore. Sipas intervistave të zhvilluara, 
ndonëse gati të gjithë thonë se ka shumë profesorë që 
mungojnë, del se nga 840 pjesëtarë të stafit akademik në 
UP, nuk ka asnjë rast konkret që mësimdhënësi të jetë 
ndëshkuar për mungesë. Vërehet nga intervistat se poth-
uajse të gjithë profesorët e intervistuar besojnë fuqishëm 
që angazhimet e tjera jashtë UP-së ndikojnë negativisht 
në mbarëvajtjen e procesit mësimor.
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Nga gjithsejt 16 pjesëtarë të stafit akademik të UP-së, 
plagjiaturat e të cilëve janë shpalosur në media, 11 nuk 
kanë reaguar asnjëherë ndaj akuzave. Prej 16 rasteve, 
vetëm 3 janë pezulluar nga procesi mësimor, mirëpo që 
të 3 më pas janë kthyer. Vetëm njërit, që nuk ka qenë 
mësimdhënës i rregullt, por i angazhuar, nuk i është 
vazhduar kontrata e punës. Pra, edhe kur zbulimet e 
plagjiaturave të pjesëtarëve të stafit akademik janë publi-
kuar nëpër media, plagjiatorët jo veç që nuk kanë dhënë 
dorëheqje, por në shumicën dërrmuese të rasteve, as që 
i janë nënshtruar ndonjë mase. Në 3 raste kur janë ndër-
marrë masa, ato më pas janë shfuqizuar. Për më tej, 10 
prej plagjiatorëve janë avancuar në pozita të ndryshme në 
UP dhe në shoqëri. 

Megjithëse UP-ja ka një sistem online anonim për vlerë-
simin e profesorëve prej studentëve, pothuajse asnjë 
profesor nuk i sheh rezultatet, e prandaj nuk mëson si 
ta përmirësojë mësimdhënien. Prandaj, do të ishte i do-
bishëm një rimodelim i softuerit të SEMS/SMC që t’i 
gjenerojë rezultatet në nivel individual për çdo profesor, 
në nivel profesorati për secilin fakultet dhe në nivel të 
programeve të studimit për nevoja akreditimi. Rimod-
elimi i dritarëzës që shfaqet për plotësimin e pyetësorit 
online do ta rrisë ndjeshëm numrin e studentëve që e 
plotësojnë, kurse përditësimi i pyetësorit me pyetje konk-
rete do t’i ndihmojë mësimdhënësit që ta përmirësojnë 
dukshëm cilësinë e mësimdhënies. I gjithë mekanizmi, 
nga një detyrim që UP-ja duhet ta përmbushë formalisht, 
mund të shndërrohet në vegël të fuqishme për përmirë-
simin e cilësisë në universitet.

UP-ja ka 86.116 m² gjithsej, 840 pjesëtarë stafi akademik 
dhe 48.735 studentë. Në këtë vit akademik planifikohet të 
pranohen 8.948 studentë të rinj104, e pritet të diplomojnë 

104 Kutleshi, Edona. «UP-Ja e gatshme të pranojë 9 mijë studentë të rinj 
në nivelin Bachelor», Koha Ditore, 15 maj 2018.

PËRFUNDIME
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rreth 6000 studentë105. Përpjesa profesor-studentë është 
1:58, shifër kjo tejet e lartë, krahasuar me universitetet në 
vendet e rajonit. Në Shqipëri ajo është 1:24, në Sërbi 1:23, 
në Maqedoni 1:17, kurse në Kroaci 1:9106. Kështu, UP-ja 
është larg çdo standardi të dëshiruar sa i takon numrit të 
studentëve për profesor. Sipas profesorëve të intervistu-
ar, përpjesa profesorë-studentë duhet të rregullohet duke: 
zvogëluar numrin e studentëve dhe rritë numrin e stafit 
akademik; duke përshtatur numrin e studentëve konform 
nevojave reale të tregut; duke ua ndërprerë të drejtën e 
studimeve atyre që i tejzgjasin ato; dhe duke investuar në 
krijimin dhe forcimin e shkollave profesionale.

Sa i takon përpjesës student-infrastrukturë, me 1.77 m² 
për student si mesatare, UP-ja qëndron dobët, ngaqë ky 
raport nuk i përmbush standardet as për arsim fillor. Për 
më tej, Fakulteti i Juridikut dhe Fakulteti i Ekonomisë 
bashkëndajnë të njëjtin objekt, sikurse është rasti edhe 
me tri fakultetet teknike: FNA, FIM, FIEK, si dhe me 
FShMN dhe Fakultetin e Filologjisë. Ka edhe raste kur një 
fakultet për mungesë hapësire zhvillon procesin mësimor 
në tri ndërtesa të ndryshme, siç janë Fakulteti i Arteve, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë, si dhe Fakulteti i 
Edukatës Fizike dhe i Sportit. Sipas profesorëve të interv-
istuar, përpjesa student-infrastrukturë mund të rregullo-
het duke: ndërtuar objekte adekuate për fakultetet që nuk 
kanë objekte vetjake dhe i shfrytëzojnë dy a më shumë 
(FShMN, Artet, Bujqësia e Veterinaria – për këtë të fundit 
është duke u ndërtuar objekti); duke ndarë fakultetet që 
zhvillojnë mësimin në të njëjtin objekt (fakultetet teknike: 
FIM, FIEK, FNA; Fakulteti i Ekonomisë dhe ai i Juridi-
kut); dhe duke rregulluar objektet e fakulteteve që kanë 
kushte jashtë çdo standardi (Fakulteti i Ekonomisë, i Juri-
dikut, i Filozofisë, i Filologjisë, i Mjekësisë).

105 Përgjigje me e-mail nga Esat Kelmendi, Sekretar i Përgjithshëm i UP-
së, 18 maj 2018.
106 Pupovci, Dukagjin dhe Gersi Gashi. «Reformimi i Universitetit të 
Prishtinës - mision i mundur?», Instituti Demokraci Për Zhvillim, no. 7, 
Nov. 2015, faqe 17: http://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2015/11/
D4D_PI_07_SHQ_Web.pdf
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