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Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.
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është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.
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Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.



Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.
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Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.

„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.

„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.

„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
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tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
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akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
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vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.

1. Statuti, Kodi i Etikës, si dhe Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore – dokumente këto që mbulojnë çështjet e integritetit 
akademik në Universitetin e Prishtinës (tutje: UP) – nuk i ngërthejnë 
aspektet kyçe të praktikave të mira të kërkimit shkencor. Këtu, pos të 
tjerash, përfshihen çështjet që kanë të bëjnë me manipulimin e autorësisë, 
menaxhimin dhe ruajtjen e të dhënave të kërkimeve shkencore, 
falsifikimin e rezultateve shkencore për qëllime biznesore ose politike, 
ndërhyrjen potenciale të donatorëve për të fshehur ose keqprezentuar 
gjetjet shkencore të një hulumtimi, fabrikimin e të dhënave, si dhe 
keqpërdorimin e hapësirës dhe të emrit të UP-së nga personeli akademik 
a kushdo tjetër për zhvillimin e çfarëdo aktiviteti që synon përfitim privat 
ose fushatë politike.

2. Statuti, Kodi i Etikës, si dhe Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore kanë mangësi të mëdha sa i përket mbulueshmërisë së të 
gjitha aspekteve të integritetit akademik. Përtej tyre, problemi qëndron 
në faktin se çështja e integritetit akademik nga instancat vendimmarrëse 
të UP-së nuk është trajtuar me seriozitetin e duhur. Fjala vjen, deri më 
tani asnjë prej 10 masave disiplinore të parapara me Rregulloren për Masa 
dhe Procedura Disiplinore nuk është duke u zbatuar. Mungesa e 
gatishmërisë për t’i zbatuar rregulloret dhe masat disiplinore vjen edhe 
nga fakti se një pjesë domethënëse e vetë menaxhmentit aktual të UP-së, 
siç ishte rasti edhe me pjesëtarët e menaxhmenteve paraprake, ka 
probleme thelbësore me parimet bazë të integritetit akademik. Për 
shembull, konsiderohet se disa anëtarë të Këshillit Drejtues të UP-së, 
senatorë dhe prodekanë kanë publikuar në revista grabitqare dhe 
mashtruese.

3. Në të shumtën e rasteve, denoncimet e personelit akademik për 
botime nëpër revista ose shtëpi botuese të dyshimta vijnë nga mediat dhe 
jo nga nga radhët e vetë kolegëve. Arsyet pse profesorët reagojnë rrallë 
ose nuk reagojnë fare kundrejt veprimeve mashtruese të kolegëve të 
dyshuar ose vërtet të përfshirë në plagjiatura a mashtrime të tjera 
akademike, duhet të kenë të bëjnë me faktin se lidhjet biznesore, 
kolegiale, politike dhe familjare konsiderohen parësore dhe sipërore 
kundrejt konsideratave etike, profesionale, parimore dhe shkencore.
 
4. Mungesa e integritetit akademik shfaqet edhe tek Komisionet 
Vlerësuese të cilat nominalisht janë të thirrura t’i vlerësojnë dhe t’i 
rekomandojnë kandidatët për asistentë, lektorë ose profesorë që 
punësohen për herë të parë në UP, që u vazhdohet kontrata e punës, ose 
që avancohen në grada akademike. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese 
vlerësojnë në mënyrë arbitrare dhe larg çdo parimi bazë profesional. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe nga fakti se rregullat statutore shumë herë 
janë të paqarta e të pasaktësuara. Kjo u jep hapësirë Komisioneve 
Vlerësuese t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave 
dhe interesave të tyre për kandidatët.

5. Në gjashtë nene të Statutit të UP-së që rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik ka paqartësi dhe 
mungesë saktësimi. Kjo paqartësi statutore është bartur fjalë për fjalë 
edhe tek „Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse Lidhur me Emërimin, 
Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik në Universitetin e 
Prishtinës ‘Hasan Prishtina’” (tutje: Rregulloja për Procedurat 
Përzgjedhëse). Fjala vjen, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, 
pika 1.2.1 e nenit 175 të Statutit dhe nenit 4 të Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse kërkon nga kandidatët të kenë të botuar, përpos teksteve 
mësimore, së paku edhe pesë botime kryesore në revista ndërkombëtare 
si dhe „një numër të rëndësishëm të monografive”, fjali kjo e mbushur 
me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe konfuze. Po 
ashtu, nga pika 1.2.3 deri tek pika 1.2.5 e Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse, kriteret e përcaktuara për marrjen e thirrjes akademike 
profesor i rregullt, të tilla si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve 

themelore”, „aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme”, „aftësi për udhëheqje akademike”, janë kritere dhe 
formulime të pasaktësuara dhe madje të pakuptimta.

6. Ndonëse gjatë pesë vjetëve të fundit janë aprovuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret lidhur me publikimet, zgjedhjen dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, ky qartësim konsiderohet i 
përkohshëm, meqë kriteret e përcaktuara për avancim ndryshojnë 
vazhdimisht. Natyra e këtyre dokumenteve është e përkohshme dhe e 
paparashikueshme. Nga një anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra vlefshmëria e kritereve mbetet e përkohshme dhe e 
paparashikueshme. 

7. Problemet që lidhen me pandershmërinë akademike të personelit të 
UP-së nëpër revista grabitqare e mashtruese janë trajtuar vetëm në nivel 
të simptomave ose të pasojave, por jo edhe të shkaktarëve të këtij 
fenomeni. Problemi strukturor lidhet edhe me ndërtimin e 
infrastrukturës për kërkime shkencore, planifikimin dhe ndarjen e 
fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar, organizimin e konferencave ndërkombëtare me relevancë 
shkencore dhe themelimin e indeksimin e revistave nëpër platforma 
kredibile.

„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.

1. Statuti, Kodi i Etikës, si dhe Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore – dokumente këto që mbulojnë çështjet e integritetit 
akademik në Universitetin e Prishtinës (tutje: UP) – nuk i ngërthejnë 
aspektet kyçe të praktikave të mira të kërkimit shkencor. Këtu, pos të 
tjerash, përfshihen çështjet që kanë të bëjnë me manipulimin e autorësisë, 
menaxhimin dhe ruajtjen e të dhënave të kërkimeve shkencore, 
falsifikimin e rezultateve shkencore për qëllime biznesore ose politike, 
ndërhyrjen potenciale të donatorëve për të fshehur ose keqprezentuar 
gjetjet shkencore të një hulumtimi, fabrikimin e të dhënave, si dhe 
keqpërdorimin e hapësirës dhe të emrit të UP-së nga personeli akademik 
a kushdo tjetër për zhvillimin e çfarëdo aktiviteti që synon përfitim privat 
ose fushatë politike.

2. Statuti, Kodi i Etikës, si dhe Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore kanë mangësi të mëdha sa i përket mbulueshmërisë së të 
gjitha aspekteve të integritetit akademik. Përtej tyre, problemi qëndron 
në faktin se çështja e integritetit akademik nga instancat vendimmarrëse 
të UP-së nuk është trajtuar me seriozitetin e duhur. Fjala vjen, deri më 
tani asnjë prej 10 masave disiplinore të parapara me Rregulloren për Masa 
dhe Procedura Disiplinore nuk është duke u zbatuar. Mungesa e 
gatishmërisë për t’i zbatuar rregulloret dhe masat disiplinore vjen edhe 
nga fakti se një pjesë domethënëse e vetë menaxhmentit aktual të UP-së, 
siç ishte rasti edhe me pjesëtarët e menaxhmenteve paraprake, ka 
probleme thelbësore me parimet bazë të integritetit akademik. Për 
shembull, konsiderohet se disa anëtarë të Këshillit Drejtues të UP-së, 
senatorë dhe prodekanë kanë publikuar në revista grabitqare dhe 
mashtruese.

3. Në të shumtën e rasteve, denoncimet e personelit akademik për 
botime nëpër revista ose shtëpi botuese të dyshimta vijnë nga mediat dhe 
jo nga nga radhët e vetë kolegëve. Arsyet pse profesorët reagojnë rrallë 
ose nuk reagojnë fare kundrejt veprimeve mashtruese të kolegëve të 
dyshuar ose vërtet të përfshirë në plagjiatura a mashtrime të tjera 
akademike, duhet të kenë të bëjnë me faktin se lidhjet biznesore, 
kolegiale, politike dhe familjare konsiderohen parësore dhe sipërore 
kundrejt konsideratave etike, profesionale, parimore dhe shkencore.
 
4. Mungesa e integritetit akademik shfaqet edhe tek Komisionet 
Vlerësuese të cilat nominalisht janë të thirrura t’i vlerësojnë dhe t’i 
rekomandojnë kandidatët për asistentë, lektorë ose profesorë që 
punësohen për herë të parë në UP, që u vazhdohet kontrata e punës, ose 
që avancohen në grada akademike. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese 
vlerësojnë në mënyrë arbitrare dhe larg çdo parimi bazë profesional. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe nga fakti se rregullat statutore shumë herë 
janë të paqarta e të pasaktësuara. Kjo u jep hapësirë Komisioneve 
Vlerësuese t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave 
dhe interesave të tyre për kandidatët.

5. Në gjashtë nene të Statutit të UP-së që rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik ka paqartësi dhe 
mungesë saktësimi. Kjo paqartësi statutore është bartur fjalë për fjalë 
edhe tek „Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse Lidhur me Emërimin, 
Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik në Universitetin e 
Prishtinës ‘Hasan Prishtina’” (tutje: Rregulloja për Procedurat 
Përzgjedhëse). Fjala vjen, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, 
pika 1.2.1 e nenit 175 të Statutit dhe nenit 4 të Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse kërkon nga kandidatët të kenë të botuar, përpos teksteve 
mësimore, së paku edhe pesë botime kryesore në revista ndërkombëtare 
si dhe „një numër të rëndësishëm të monografive”, fjali kjo e mbushur 
me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe konfuze. Po 
ashtu, nga pika 1.2.3 deri tek pika 1.2.5 e Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse, kriteret e përcaktuara për marrjen e thirrjes akademike 
profesor i rregullt, të tilla si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve 

themelore”, „aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme”, „aftësi për udhëheqje akademike”, janë kritere dhe 
formulime të pasaktësuara dhe madje të pakuptimta.

6. Ndonëse gjatë pesë vjetëve të fundit janë aprovuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret lidhur me publikimet, zgjedhjen dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, ky qartësim konsiderohet i 
përkohshëm, meqë kriteret e përcaktuara për avancim ndryshojnë 
vazhdimisht. Natyra e këtyre dokumenteve është e përkohshme dhe e 
paparashikueshme. Nga një anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra vlefshmëria e kritereve mbetet e përkohshme dhe e 
paparashikueshme. 

7. Problemet që lidhen me pandershmërinë akademike të personelit të 
UP-së nëpër revista grabitqare e mashtruese janë trajtuar vetëm në nivel 
të simptomave ose të pasojave, por jo edhe të shkaktarëve të këtij 
fenomeni. Problemi strukturor lidhet edhe me ndërtimin e 
infrastrukturës për kërkime shkencore, planifikimin dhe ndarjen e 
fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar, organizimin e konferencave ndërkombëtare me relevancë 
shkencore dhe themelimin e indeksimin e revistave nëpër platforma 
kredibile.

„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 
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Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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Universiteti i Prishtinës, që nga dita e themelimit, ka simbolizuar një 
institucion jo vetëm akademik, por edhe politik. Deri më 1999 
Universiteti i Prishtinës ka luajtur rolin e një „akademie politike” në 
krijimin e vetëdijes politike për çlirimin e Kosovës nga Serbia. Që prej 
vitit 1999, kur Kosova u fut nën administrimin ndërkombëtar të 
UNMIK-ut, Universiteti i Prishtinës nuk ka arritur të reformohet aq sa 
për t’u ngjasuar institucioneve simotra të perëndimit, në të cilat 
mësimdhënia cilësore dhe kërkimi shkencor i bazuar në integritet 
konsiderohen „yje” orientuese të veprimtarisë.
 Ka kohë që një „fantazmë” po i fanitet Universitetit të Prishtinës. 
Është kjo „fantazma” e mashtrimit dhe e mungesës së integritetit 
akademik te mësimdhënësit e këtij institucioni. Organizata të shoqërisë 
civile, profesionistë të fushës dhe komentues të ndryshëm që i kanë 
drejtuar „reflektorët” kah Universiteti i Prishtinës, kanë evidentuar një 
varg problemesh që lidhen me pandershmërinë akademike, plagjiarizmin 
dhe avancimet jomeritore. Ndonëse nuk është bërë ndonjë studim 
gjithëpërfshirës e serioz mbi përmasat e këtij fenomeni, në opinionin 
publik është krijuar përshtypja e përgjithshme se pjesa dërrmuese e 
profesoratit në Universitetin e Prishtinës ka arritur zenitin e gradave 
akademike përmes skemave të mashtrimit. Maksima ligjore se çdokush 
është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta është përmbysur: 
tashmë ekziston një përshtypje „mashtruese” se secili akademik është 
fajtor dhe mashtrues derisa të vërtetohet e kundërta. 
 Në një anë, kjo përshtypje është përhapur edhe për shkak të 
mungesës së guximit të menaxhmenteve në Universitetin e Prishtinës për 
të funksionalizuar mekanizma që të merren me çështjen e integritetit 
akademik. Ikja nga përgjegjësia për të garantuar integritet dhe për t’ia 
mbrojtur autonominë këtij institucioni është edhe pasojë e ndërhyrjeve të 

vazhdueshme të partive politike për t’i emëruar strukturat menaxheriale 
dhe rektorët vetanakë, duke mundësuar kësisoj edhe kontrollimin e 
„kapitalit simbolik dhe intelektual” në Kosovë. Kjo mendësi dhe politikë 
e jetësuar ndër vite kanë dëmtuar rëndë autonominë vendimmarrëse dhe 
kredibilitetin e këtij institucioni kyç për arsimin e lartë dhe shkencën në 
Kosovë. Universiteti i Prishtinës jo vetëm i ka „furnizuar” vazhdimisht 
me kuadro partitë politike, por edhe i ka „amnistuar” ato kuadro të 
veshura me pushtet politik sa herë që kanë rënë ndesh me integritetin 
akademik. Hiq rastet e plagjiatit ose të publikimeve mashtruese, të cilat 
askush nuk pati guximin t’i adresonte, këto kuadro shkuan aq larg sa edhe 
i shfrytëzuan hapësirat e universitetit për fushata zgjedhore dhe 
instrumentalizuan organizata studentore për qëllime politike. 
 Në anën tjetër, në mungesë të organizatave profesionale të 
specializuara për politikat e arsimit të lartë, opinioni publik u shoqërua 
me një kakofoni vlerësimesh të mangësive në Universitetin e Prishtinës 
pa metodologji profesionale dhe duke i prezantuar rastet e 
pandershmërisë akademike të profesoratit me logjikën e spektakleve 
publike. 
 Ky studim analizon çështje që lidhen me avancimin, etikën dhe 
integritetin në Universitetin e Prishtinës. Studimi nuk është as 
gjithëpërfshirës dhe as shterues. Në aspektin metodologjik, të dhënat e 
prezantuara këtu bazohen në: 

 a) një analizë të përmbajtjes së të gjitha dokumenteve relevante 
     që rregullojnë çështjet e etikës dhe të integritetit akademik në 
     Universitetin e Prishtinës; 
 b) krahasimin e këtyre dokumenteve me dokumente të tjera që 
      rregullojnë çështjet e integritetit në nivel evropian; si dhe 
 c) të dhënat e prezantuara nga një tryezë diskutimi si dhe dy 
      grupe-fokusi të organizuara nga CPC me personelin akademik 
      të Universitetit të Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e 
integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e 
këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të 

vendeve të Bashkimit Evropian (BE). Pjesa e dytë analizon bazën 
normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe 
identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një 
pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit 
akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në 
nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të 
doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon 
ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe 
mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, 
komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për 
avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të 
adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.

1. Statuti, Kodi i Etikës, si dhe Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore – dokumente këto që mbulojnë çështjet e integritetit 
akademik në Universitetin e Prishtinës (tutje: UP) – nuk i ngërthejnë 
aspektet kyçe të praktikave të mira të kërkimit shkencor. Këtu, pos të 
tjerash, përfshihen çështjet që kanë të bëjnë me manipulimin e autorësisë, 
menaxhimin dhe ruajtjen e të dhënave të kërkimeve shkencore, 
falsifikimin e rezultateve shkencore për qëllime biznesore ose politike, 
ndërhyrjen potenciale të donatorëve për të fshehur ose keqprezentuar 
gjetjet shkencore të një hulumtimi, fabrikimin e të dhënave, si dhe 
keqpërdorimin e hapësirës dhe të emrit të UP-së nga personeli akademik 
a kushdo tjetër për zhvillimin e çfarëdo aktiviteti që synon përfitim privat 
ose fushatë politike.

2. Statuti, Kodi i Etikës, si dhe Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore kanë mangësi të mëdha sa i përket mbulueshmërisë së të 
gjitha aspekteve të integritetit akademik. Përtej tyre, problemi qëndron 
në faktin se çështja e integritetit akademik nga instancat vendimmarrëse 
të UP-së nuk është trajtuar me seriozitetin e duhur. Fjala vjen, deri më 
tani asnjë prej 10 masave disiplinore të parapara me Rregulloren për Masa 
dhe Procedura Disiplinore nuk është duke u zbatuar. Mungesa e 
gatishmërisë për t’i zbatuar rregulloret dhe masat disiplinore vjen edhe 
nga fakti se një pjesë domethënëse e vetë menaxhmentit aktual të UP-së, 
siç ishte rasti edhe me pjesëtarët e menaxhmenteve paraprake, ka 
probleme thelbësore me parimet bazë të integritetit akademik. Për 
shembull, konsiderohet se disa anëtarë të Këshillit Drejtues të UP-së, 
senatorë dhe prodekanë kanë publikuar në revista grabitqare dhe 
mashtruese.

3. Në të shumtën e rasteve, denoncimet e personelit akademik për 
botime nëpër revista ose shtëpi botuese të dyshimta vijnë nga mediat dhe 
jo nga nga radhët e vetë kolegëve. Arsyet pse profesorët reagojnë rrallë 
ose nuk reagojnë fare kundrejt veprimeve mashtruese të kolegëve të 
dyshuar ose vërtet të përfshirë në plagjiatura a mashtrime të tjera 
akademike, duhet të kenë të bëjnë me faktin se lidhjet biznesore, 
kolegiale, politike dhe familjare konsiderohen parësore dhe sipërore 
kundrejt konsideratave etike, profesionale, parimore dhe shkencore.
 
4. Mungesa e integritetit akademik shfaqet edhe tek Komisionet 
Vlerësuese të cilat nominalisht janë të thirrura t’i vlerësojnë dhe t’i 
rekomandojnë kandidatët për asistentë, lektorë ose profesorë që 
punësohen për herë të parë në UP, që u vazhdohet kontrata e punës, ose 
që avancohen në grada akademike. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese 
vlerësojnë në mënyrë arbitrare dhe larg çdo parimi bazë profesional. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe nga fakti se rregullat statutore shumë herë 
janë të paqarta e të pasaktësuara. Kjo u jep hapësirë Komisioneve 
Vlerësuese t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave 
dhe interesave të tyre për kandidatët.

5. Në gjashtë nene të Statutit të UP-së që rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik ka paqartësi dhe 
mungesë saktësimi. Kjo paqartësi statutore është bartur fjalë për fjalë 
edhe tek „Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse Lidhur me Emërimin, 
Riemërimin dhe Avancimin e Personelit Akademik në Universitetin e 
Prishtinës ‘Hasan Prishtina’” (tutje: Rregulloja për Procedurat 
Përzgjedhëse). Fjala vjen, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, 
pika 1.2.1 e nenit 175 të Statutit dhe nenit 4 të Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse kërkon nga kandidatët të kenë të botuar, përpos teksteve 
mësimore, së paku edhe pesë botime kryesore në revista ndërkombëtare 
si dhe „një numër të rëndësishëm të monografive”, fjali kjo e mbushur 
me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe konfuze. Po 
ashtu, nga pika 1.2.3 deri tek pika 1.2.5 e Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse, kriteret e përcaktuara për marrjen e thirrjes akademike 
profesor i rregullt, të tilla si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve 

themelore”, „aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme”, „aftësi për udhëheqje akademike”, janë kritere dhe 
formulime të pasaktësuara dhe madje të pakuptimta.

6. Ndonëse gjatë pesë vjetëve të fundit janë aprovuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret lidhur me publikimet, zgjedhjen dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, ky qartësim konsiderohet i 
përkohshëm, meqë kriteret e përcaktuara për avancim ndryshojnë 
vazhdimisht. Natyra e këtyre dokumenteve është e përkohshme dhe e 
paparashikueshme. Nga një anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra vlefshmëria e kritereve mbetet e përkohshme dhe e 
paparashikueshme. 

7. Problemet që lidhen me pandershmërinë akademike të personelit të 
UP-së nëpër revista grabitqare e mashtruese janë trajtuar vetëm në nivel 
të simptomave ose të pasojave, por jo edhe të shkaktarëve të këtij 
fenomeni. Problemi strukturor lidhet edhe me ndërtimin e 
infrastrukturës për kërkime shkencore, planifikimin dhe ndarjen e 
fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar, organizimin e konferencave ndërkombëtare me relevancë 
shkencore dhe themelimin e indeksimin e revistave nëpër platforma 
kredibile.

„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.



„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.

1 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë: Fjalor i Shqipes së Sotme, Tiranë, 2002, 
f. 509. 
2 Mehmet Elezi: Fjalor i Gjuhës Shqipe, 2007, f. 604-612.
3 Sally Wehmeier (ed.): Oxford Wordpower Dictionary, 1998, f. 335.
4 Sally Wehmeier (ed.): Oxford Advanced Learner’s Dictionary of  Current English 2000, f. 623.
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„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.

5 Pieter J. D. Drenth: European Code of  Conduct for Research Integrity, f. 5. Qasur më 30 tetor 2018 në: 
https://static.uni-graz.at/fileadmin/forschen/dokumente/di-
verses/A_European_Code_of_Conduct_for_Research_Integrity.pdf
6 European Science Foundation: Good scientific practice in research and scholarship, December 2000, f. 4-5.
7 OEDC: Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct, f. 3 – 4. Qasur më 05 janar 
2019 në: http://www.oecd.org/science/inno/40188303.pdf14

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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8 Shih: https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-ALba-
nian_European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity_FINAL.pdf  
9 ALLEA: Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin Shkencor, Botim i Rishikuar, 2018, f. 4. Qasur më 
05 janar 2019 në: https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-ALba-
nian_European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity_FINAL.pdf
10 Po aty, f. 5.

MBI INTEGRITETIN AKADEMIK: RISHIKMI I LITERATURËS



„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.

Thelbi i sjelljes së keqe në kërkime 
 

Fabrikimi i të dhënave 
Falsifikimi i të dhënave 
Plagjiarizmi 
 

FFP përfshin: 
• Përjashtimin selektiv të të dhënave nga analiza 

 

• Keqinterpretimin e të dhënave për t’i fituar 
rezultatet e dëshiruara (përfshirë përdorimin jo të 
duhur të metodave statistikore) 

 

• Vendosjen e thirrjes doktor në publikime (si imazh i 
falsifikuar) 

 

• Prodhimin e të dhënave ose rezultateve të rreme nën 
presionin e ndonjë sponsori 

 

Sjellja e keqe në praktikën e 
kërkimit 

 
Përdorimi i metodave të 
papërshtatshme të kërkimit (p.sh. të 
dëmshme ose të rrezikshme)  

 
Dizajnimi i dobët i hulumtimit  

 
Gabimet eksperimentale, analitike, 
kompjuterike  

 
Shkelja e protokolleve gjatë hulumtimit 
mbi njerëzit 

 
Abuzimi i kafshëve laboratorike 

 

Sjellja e keqe lidhur me të dhënat 
 

Mosruajtja e të dhënave primare  
 
Menaxhimi i keq i të dhënave 
 
Fshehja e të dhënave nga komuniteti shkencor 
 
Të dhënat e ndaluara nga komuniteti shkencor  

 

Sjellja e keqe lidhur me publikimet 
 
Kërkimi i autorësisë së pamerituar 
 
Mohimi i autorësisë tek kontribuesit 
 
Botimet artificiale („salami-slicing”)  

 
Dështimi për të korrigjuar të dhënat e 
publikimit 
 

Sjellja e keqe personale 
 

 
Sjellja joadekuate personale, ngacmimi 

 
Udhëheqja, mentorimi dhe këshillimi joadekuat i 
studentëve  
 
Pandjeshmëria ndaj normave shoqërore ose 
kulturore 

 
 

Keqpërdorimi i fondeve të kërkimit 
dhe çështje të tjera 

 
Keqpërdorimi i recensimit të punimeve 
prej kolegëve, „peer review”, p.sh. 
moszbulimi i konfliktit të interesit, duke 
vonuar padrejtësisht publikimin e një 
rivali.  

 
Keqpërfaqësimi i kredencialeve ose i të 
dhënave të publikimit 

 
Keqpërdorimi i fondeve të kërkimit për 
blerje të paautorizuara apo për përfitime 
personale  

 
Marrja e një pohimi të pabazuar ose 
keqdashës 
 

 

Sjellja e keqe në kërkime11

11 OECD: Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct, 2007, f. 3. Qasur më 20 
dhjetor 2018 në: http://www.oecd.org/science/inno/40188303.pdf  17

MBI INTEGRITETIN AKADEMIK: RISHIKMI I LITERATURËS



„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.

Një studim i Irene Glendinning ka krahasuar politikat e integritetit 
akademik në arsimin e lartë në vendet e BE-së, duke marrë për bazë 
metodologjike nëntë kategori. Ndër to, pos të tjerash, përfshihen 
transparenca, politikat fer të trajtimit, veglat digjitale për hetimin e 
plagjiaturës dhe trajnimet për mësimdhënës. Sipas këtij studimi del se 
Suedia, Austria e Sllovenia janë disa prej vendeve me politikat më 
adekuate rreth praktikave të mira të kërkimit shkencor me integritet. 
Austria renditet në vendin e dytë prej 27 vendeve të hulumtuara. 
Përparësitë e saj me integritetin akademik lidhen me faktin se çdo vit atje 
mblidhen statistika në nivel kombëtar për keqsjelljen akademike nga të 
gjitha institucionet e arsimit të lartë dhe për këto raste jepet përgjigje nga 
Agjencia Austriake për Integritetin Shkencor.12  Shumë institucione të 
arsimit të lartë në Austri kanë vegla digjitale për hetimin e plagjiarizmit; 
personeli dhe studentët trajnohen në lidhje me integritetin akademik dhe 
ka vetëdije të lartë për plagjiaturën. 
 Belgjika renditet e trembëdhjeta sa u përket përparësive dhe 
politikave të mira në mbrojtjen e integritetin akademik. Dobësitë e 
sistemit belg kanë të bëjë me faktin se shteti popullohet nga grupe të 
ndryshme gjuhësore dhe kjo e ndërlikon hetimin dhe ndëshkimin e 
plagjiarizmit. Ndërsa Bullgaria renditet e njëzeteshtata, pra e fundit prej 
27 vendeve të studiuara lidhur me praktikat e mira për kërkime 
shkencore. Shumica e institucioneve të arsimit të lartë në Bullgari nuk 
kanë mjete digjitale për hetimin e plagjiarizmit. Nuk zbatohen as politikat 
për penalizmin e sjelljes së keqe në kërkime dhe nuk ka regjistra në të cilët 
të evidentohen tezat ose punimet e studentëve. Edhe Gjermania e Franca 
renditen poshtë në listë: në vendin e njëzetë, respektivisht të 
njëzetekatërt.
 Ndër dobësitë e Gjermanisë lidhur me integritetin akademik janë 
se vetëm disa institucione të arsimit të lartë kanë zbatuar politika për 
adresimin e plagjiarizimit, mungojnë evidencat për trajnimin e personelit 
akademik rreth politikave të integritetit akademik dhe autonomia 
profesionale që gëzojnë këto institucione shkurajon transparencën dhe 
llogaridhënien. Suedia renditet në vendin e tretë, Malta në vendin e pestë, 
Qiproja në të shtatin, Finlanda në të tetin, Sllovenia të njëmbëdhjetin, e 
kështu me radhë. Në vendin e parë për nga përparësitë dhe politikat e 
mira të integritetit akademik renditet Britania e Madhe.13  Ky studim nuk 
e mbulon Kosovën. 

12 Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität në: https://oeawi.at/
13 Irene Glendinning: Comparison of  policies for Academic Integrity in Higher Education across the European 
Union IPPHEA Project Consortium, October 2013, f.5-39. Qasur më 23 dhjetor 2018 në: http://plagiarism.cz/ip-
pheae/files/D2-3-00%20EU%20IPPHEAE%20CU%20Survey%20EU-wide%20report.pdf  
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„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



„Shkencëtarët kanë detyrë morale t’u përmbahen standardeve më të larta të integritetit, 
pa imponimin e kontrollit të jashtëm dhe kërcënimit të sanksioneve.” 

European Science Foundation

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë vetëm një shpjegim për 
fjalën integritet. Ky shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton fjalën 
ndershmëri. Kuptimi që jepet është ky: „INTEGRITET, - I m. libr. Të 
qenët një i tërë dhe i paprekshëm; tërësi tokësore që përbën një njësi të vetme, të 
pandarë e të paprekshme. Integritet tokësor.” 1  Sipas këtij përkufizimi, fjala 
nënkupton integritetin territorial, jo atë moral, profesional ose shkencor. 
Kësisoj, fjala nuk ndërlidhet me nocionet sinqeritet a ndershmëri. Një 
fjalor tjetër i gjuhës shqipe nuk radhit fare fjalën integritet.2  
 Në fjalorët e anglishtes të Oksfordit fjala integritet ngërthen një 
kuptim më të gjerë. Njëri e shpjegon si: „Tipari i të qenit i sinqertë; 
vendosmëria e karakterit dhe e ideve morale. Është person me integritet të lartë 
që thotë pikërisht atë që ka në mendje.” 3  Në një tjetër, fjala ofrohet me dy 
kuptime: „1. Tipari i të qenit i sinqertë dhe i të pasurit parime të forta 
morale: integritet personal/profesional/artistik – me u sjellë me integritet. 
2. (zyrtare) Gjendja e të qenit i tërë dhe jo i ndarë: me respektu 
integritetin territrial të një shteti.”4 
 Brenda disiplinave shkencore, integriteti ka të bëjë me 
respektimin e standardeve më të larta profesionale, ligjore dhe morale 
gjatë kërkimit, raportimit dhe publikimit të gjetjeve shkencore. 
Hulumtuesit dhe shkencëtarët janë të thirrur jo vetëm t’i respektojnë 
këto standarde, por edhe të raportojnë kurdoherë që vërejnë se po 
shkelen nga kolegët. Në thelb të kërkimit dhe bashkëpunimit shkencor 
qëndron integriteti shkencor, si standard garantues i cilësisë së 
kërkimeve. 

 Marrëdhëniet mes kërkimit shkencor dhe etikës mund të 
analizohen në dy nivele. Ndërsa i pari analizon kontekstin socio-etik në 
marrëdhëniet shkencë-shoqëri dhe implikimet e mundshme të një 
kërkimi shkencor në shoqëri, i dyti ka të bëjë me standardet brenda 
komunitetit shkencor dhe akademik rreth kërkimit.5 
 Thelbi i integritetit shkencor qëndron në respektimin e katër                
             parimeve vijuese: 
 a) standarde të larta profesionale për dizajnimin dhe udhëheqjen 
                e kërkimeve; 
 b) qasje kritike dhe mendje të hapur për udhëheqjen e kërkimeve 
                dhe të studimeve, si dhe analizimin e të dhënave; 
 c) sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e partnerëve, 
                konkurrentët dhe paraardhësit; 
 d) ndershmëri absolute në të gjitha fazat e kërkimit shkencor, 
                duke shmangur në veçanti: 
     - çdo formë mashtrimi, siç është fabrikimi ose falsifikimi i të 
                  dhënave a regjistrave; 
     - piraterinë ose plagjiaturën; 
     - sabotimin e punës, të dhënave ose protokolleve të 
                  shkencëtarëve të tjerë; 
     - shkeljen e besimit si recensues ose mbikëqyrës, dhe 
     - bashkëpunimin me shkencëtarë të tjerë në veprime të tilla.6  

Shkelja e këtyre parimeve nënkupton shkeljen e standardeve më të larta 
morale dhe profesionale në kërkimet shkencore, që ndryshe përkufizohet 
si sjellje e keqe.
 Një studim i OECD-së mbi „Praktikat më të Mira për 
Garantimin e Integritetit Shkencor dhe Parandalimin e Keqsjelljes” e 
përkufizon sjelljen e keqe në kërkime si „fabrikim, falsifikim ose 
plagjiarizëm në propozimin, udhëheqjen ose rishikimin e kërkimit, ose në 
raportimin e rezultateve të kërkimit. Fabrikimi është sajim i rezultateve 
dhe i regjistrimit ose i raportimit të tyre. Falsifikimi është manipulim i 
kërkimit, i materialeve, i pajisjeve ose i proceseve, ose ndryshim a lënie 
jashtë e të dhënave ose rezultateve, i tillë që kërkimi të mos përfaqësohet 
saktësisht në regjistrin e kërkimit.”7 

 Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe Disiplinave 
Humane ALLEA (All European Academies) në vitin 2017 botoi një 
dokument të quajtur „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor”. Që nga viti 2018 ky dokument është i qasshëm edhe në shqip.8 
Në të propozohen parimet e mira, praktikat e mira dhe shkeljet e 
integritetit të kërkimit shkencor. Sipas ALLEA janë katër parime mbi 
bazën e të cilave do të duhej të ndërtoheshin praktikat e mira të kërkimit 
shkencor: 

• Garancia për cilësinë e kërkimit, pasqyruar në konceptin, 
   metodologjinë, analizën dhe përdorimin e burimeve.
• Ndershmëria në zhvillimin, ndërmarrjen, shqyrtimin dhe 
   komunikimin e kërkimit në mënyrë transparente, të drejtë, të 
   plotë dhe të paanshme.
• Respekti për kolegët, pjesëmarrësit në kërkim, shoqërinë, 
   ekosistemet, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.
• Përgjegjshmëria për kërkimin që nga ideja deri në botim, 
 për menaxhimin dhe organizimin e tij, mbikëqyrjen e 
   udhëheqjes dhe për impakte më të gjera.9 

Praktikat e mira të kërkimit shkencor janë analizuar në kuadër të tetë 
konteksteve. Këto përfshijnë: mjedisin e kërkimit; trajnimin, mbikëqyrjen 
dhe udhëheqjen; procedurat e kërkimit; masat mbrojtëse; menaxhimin 
dhe praktikat e të dhënave; të punuarit në bashkëpunim; botimin dhe 
shpërndarjen; rishqyrtimin, vlerësimin dhe redaktimin.10  Për qëllime të 
këtij studimi, po i përmbledhim gjashtë prej këtyre:

1. Mjedisi i kërkimit ka të bëjë me promovimin dhe popullarizimin e 
kërkimit shkencor nga organizata dhe institucione kërkimore, bazuar në 
integritet kërkimor, që nënkupton respektimin e protokolleve 
metodologjike për grumbullimin dhe mbrojtjen e të dhënave. 
2. Trajnimi, mbikëqyrja dhe udhëheqja kanë të bëjnë me garantimin 
e rigorozitetit të kërkimit shkencor, përmes trajnimeve adekuate mbi 
etikën dhe integritetin e kërkimit.

3. Procedurat e kërkimit kanë të bëjnë me konceptimin, zhvillimin dhe 
konkretizimin e ideve, përfshirë këtu edhe përdorimin e ndërgjegjshëm të 
fondeve, si dhe botimin dhe raportimin e rezultateve.
4. Masat mbrojtëse përfshijnë respektimin e kodeve morale dhe ligjore 
gjatë fazave të kërkimit, duke i trajtuar subjektet e kërkimit (qofshin këto 
njerëzore ose shtazore, kulturore ose mjedisore) në përputhje me ligjet 
ekzistuese dhe kodet etike, si dhe duke marrë në konsideratë shëndetin, 
sigurinë dhe mirëqenien e tyre.
5. Menaxhimi dhe praktikat e të dhënave nënkuptojnë ruajtjen e të 
dhënave (të botuara ose të pabotuara) si dhe garantimin e transparencës 
për qasje në të dhëna.
6. Rishqyrtimi, vlerësimi dhe redaktimi përbëjnë fazën dhe 
kontekstin e fundit brenda të cilit realizohet kërkimi shkencor. Kjo fazë 
nënkupton shqyrtimin e kërkimeve nga komuniteti i kërkimit para se ato 
të botohen dhe ofrimin e informatave transparente për financimin e 
kërkimit, kurse redaktorët dhe vlerësuesit japin mendime pozitive ose 
negative, ose tërhiqen (nëse ka konflikt interesi) nga vlerësimi i një 
kërkimi shkencor.

 Edhe „Kodi Europian i Sjelljes për Integritet në Kërkimin 
Shkencor” trajton shkeljet e integritetit gjatë kërkimit shkencor. Në 
mesin e shumë sjelljeve dhe praktikave të papranueshme në kërkimin 
shkencor, ALLEA liston: manipulimin e autorësisë, ndërhyrjen e 
financueseve/donatorëve në interpretimin ose raportimin e rezultateve 
të një kërkimi, keqprezentimin e rezultateve të kërkimit dhe citimet e bëra 
në mënyrë përzgjedhëse. Në tabelën e mëposhtme, të hartuar nga 
OECD, janë paraqitur gjashtë dimensione që trajtojnë sjelljen e keqe në 
praktikën e kërkimit.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

ETIKA DHE INTEGRITETI
NË „NORMËN” E UP-ës



I aprovuar më 2013, „Kodi i Etikës i stafit akademik të Universitetit të 
Prishtinës ‘Hasan Prishtina’” (tutje: Kodi i Etikës) dhe „Rregullorja për 
Masa dhe Procedura Disiplinore ndaj Personelit Akademik të 
Universitetit të Prishtinës” (tutje: Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore) e aprovuar më 2017, janë dy dokumentet bazë që rregullojnë 
integritetin akademik në UP. Qëllimi i Kodit të Etikës është t’i përcaktojë 
rregullat për respektimin e parimeve etike nga personeli akademik, ta 
ruajë lirinë akademike dhe t’i avancojë standardet në mësimdhënie dhe 
hulumtim. Kodi i Etikës rregullon ndër të tjera të drejtat profesionale të 
personelit akademik, parimet etike, si dhe llojet e sjelljeve të 
papranueshme në raportet mësimdhënës-studentë. Neni 9 i këtij Kodi 
kërkon nga anëtarët e personelit akademik që t’i përmirësojnë dhe t’i 
zhvillojnë kompetencat prej dijetarësh, duke respektuar parimet e 
ndershmërisë intelektuale. Kodi i përkufizon sjelljet e papranueshme të 
personelit akademik në hulumtime shkencore si „shkelja e standardeve të 
ndershmërisë intelektuale, të tilla si sjellja e pahijshme kërkimore 
dhe/ose keqpërdorimi i qëllimshëm i shkrimeve, hulumtimeve dhe 
gjetjeve të të tjerëve.”14  Ky Kod përcakton edhe parimet etike që 
udhëheqin marrëdhëniet mes vetë profesoratit të UP-së. Kjo nënkupton 
që profesorët duhet t‘i gjykojnë kolegët me objektivitet dhe se kanë 
detyrim moral t’i raportojnë „sjelljet joetike të kolegëve të tyre ose 
shkeljen e dispozitave të këtij Kodi.”15 
 Paralelisht me këtë, personeli i UP-së ka përgjegjësi edhe ndaj 
universitetit, por edhe shoqërisë në përgjithësi. Përgjegjësitë ndaj 
universitetit kanë të bëjnë me respektimin e normave të UP-së, kurse 
sjellje të papranueshme, sipas Kodit të Etikës, konsiderohen: „përdorimi 
i paautorizuar i burimeve të Universitetit ose objekteve në një shkallë të 
konsiderueshme për qëllime personale, komerciale, politike apo fetare”, 

„kërcënimet për lëndime fizike apo ngacmimi ndaj një anëtari tjetër të 
komunitetit të Universitetit”, „lobimi, shantazhi, zhvatja, ryshfeti dhe 
korrupsioni, si dhe forma të tjera të veprave të pandershme, që i shkelin 
standardet e profesionit akademik”, „diskriminimi në baza politike ose 
për shkak të racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, orientimit seksual, orgjinës 
etnike, prejardhjes, statusit martesor, shtatëzanisë, paaftësisë fizike apo 
mendore”, si dhe shkelja e politikave që „aplikohen për hulumtimin 
shkencor”.16  Sipas Kodit të Etikës, personeli akademik ka përgjegjësi 
ndaj shoqërisë dhe prandaj konsiderohet sjellje e papranueshme kryerja e 
veprave penale, të vërtetuara nga gjykatat. Nëse një pjesëtar i UP-së 
dënohet nga një gjykatë me vendim të prerë për kryerjen e një vepre 
penale, kjo demonstron papërshtatshmërinë e atij personi për të qenë 
pjesë e UP-së. Sjellje e papranueshme e personelit akademik 
konsiderohet edhe „pranimi i një posti publik ose angazhimi në një 
funksion politik, nëse nuk është në përputhje me parimet e objektivitetit 
profesional”.17  Ndonëse kjo konsiderohet sjellje e papranueshme 
(megjithëse formulimi „parimet e objektivitetit profesional” nuk është 
saktësuar), ende sot e kësaj dite një pjesë e profesoratit të UP-së vazhdon, 
madje për vite e dekada të tëra, njëkohësisht funksione të ndryshme 
politike dhe të mbajë pozitën e anëtarit të personelit akademik në UP. Për 
zhvillimin e procedurave disiplinore për zbatimin e Kodit të Etikës, 
Senati i UP-së ka themeluar Këshillin e Etikës. Të drejtën për të 
denoncuar raste në Këshillin e Etikës e kanë të gjithë qytetarët e 
Kosovës. 
 Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore kërkon nga 
personeli akademik që të respektojë autonominë e universitetit, Kodin e 
Etikës, dhe „parimet e ndershmërisë profesionale dhe shkencore”. Kjo 
rregullore përcakton masat disiplinore, organet kompetente për 
shqyrtimin e rasteve dhe procedurat për paraqitjen e shkeljeve 
disiplinore. Shkeljet ndahen në të lehta dhe të rënda. Të lehta 
konsiderohen shkeljet që kanë të bëjnë me organizimin e procesit 
mësimor, mbajtjen e provimeve, publikimin e orarit etj., kurse të rënda 
konsiderohen ato që shkaktojnë dëme vështirë të riparueshme për 
universitetin, të tilla si: shkelja e Kodit të Etikës, falsifikimi dhe fshehja e 
dokumenteve zyrtare, manipulimi i vlerësimit të studentëve dhe i punës 

shkencore, diskriminimi i çfarëdo lloji, dëmtimi i pronës së universitetit, 
keqpërdorimi apo përdorimi i paautorizuar i fondeve publike për 
përfitime personale, si dhe shkelja e rëndë e të drejtës së autorit dhe etikës 
në publikimet shkencore.18  
 Njëzet e tetë shkelje të rënda, të cilat janë të saktësuara me këtë 
rregullore, janë subjekt i hetimit nga Këshilli i Etikës. Për çdo rast të 
raportuar, Këshilli i Etikës është i obliguar të hartojë një raport dhe merr 
vendim për shkeljen e dyshuar. Gjatë hartimit të raportit, Këshilli i Etikës 
mban së paku dy seanca dëgjimore dhe palët kanë të drejtë të shohin 
rregullsinë e procedurës disiplinore, si dhe të ofrojnë dëshmitë përkatëse. 
Këshilli i Etikës është i obliguar që brenda pesë ditëve të marrë në 
intervistë shkelësit, duke i njoftuar dy ditë më herët. Pas marrjes së 
vendimit nga Këshilli i Etikës, vendimi bëhet i plotfuqishëm pas 
miratimit nga Senati dhe Këshilli Drejtues, më së largu njëzet ditë pasi ky 
vendim të dorëzohet tek këto organe. Pas miratimit nga Senati, vendimi 
mund të ankimohet pranë Këshillit Drejtues. Në rast se Senati dhe 
Këshilli Drejtues aprovojnë raportin e Këshillit të Etikës si përfundimtar, 
palët e pakënaqura kanë të drejtë që rastin ta hapin pranë inspektoratit 
ose të hapin procedurë të konfliktit gjyqësor-administrativ. Organi 
kryesor që e bën interpretimin e Rregullores për Masa dhe Procedura 
Disiplinore është Këshilli Drejtues.

 Masat e parapara në Kodin e Etikës për shkeljet disiplinore janë 
 dhjetë:
 1. vërejtje me gojë;
 2. vërejtje me shkrim;
 3. ndalesë e mëditjes;
 4. mohim i përfshirjes në komisionet vlerësuese për tre (3) vjetët 
     vijues;
 5. mohim i përfshirjes në mentorim të të gjitha niveleve për një 
     (1) vit vijues;
 6. ulje në pozitë - degradim;
 7. mosavancim deri në tre (3) vjet;
 8. ulje në thirrje akademike;
 9. revokim i gradës shkencore;

 10. ndërprerje e marrëdhënies së punës.19 

Kështu, Kodi i Etikës dhe Rregullorja për Masat dhe Procedurat 
Disiplinore mbulojnë një gamë të gjerë të çështjeve. Asnjëri nga të dy 
dokumentet nuk i kushton rëndësi të veçantë praktikave të mira të 
integritetit akademik, marrëdhënieve me palët e tjera (p.sh. bizneset, 
donacionet, sponsorët, etj.), menaxhimit dhe ruajtjes së të dhënave të 
personelit akademik gjatë aktivitetit të tyre kërkimor në universitet a 
çështjeve të ngjashme. 
 Sa për krahasim, Kodi i Sjelljes i Universitetit të Vjenës jo vetëm 
që i përkufizon dhe rregullon këto praktika të mira akademike, por ka 
zhvilluar Udhëzues të Rektoratit për Praktika të Mira Akademike, në 
mënyrë që të garantohet paprekshmëria e integritetit akademik të vetë 
universitetit. Siç thuhet në Kodin e Sjelljes së Universitetit të Vjenës: 
„Anëtarët e universitetit duhet të përmbahen nga çdo sjellje që, në 
çfarëdo forme a mënyre, mund të minojë ose dëmtojë integritetin 
akademik të Universitetit të Vjenës.”20  
 Ndonëse dokumentet me të cilat rregullohet çështja e integritetit 
akademik në UP nuk e rregullojnë në mënyrë precize falsifikimin, 
fabrikimin dhe plagjiarizmin, prapëseprapë, për aq sa janë në fuqi, do të 
mund të shfrytëzoheshin në mënyrë të mjaftueshme për t’i hetuar rastet 
dhe për t’i zbatuar masat e parapara për shkelje disiplinore. Problemi 
qëndron tek mungesa e gatishmërisë, guximit dhe përgjegjësisë 
profesionale e etike të menaxhmenteve të UP-së për të zbatuar në 
praktikë përmbajtjen e këtyre dokumenteve.

Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

14 Universiteti i Prishtinës: Kodi i Etikës i stafit akademik të Universitetit të Prishtinës „Hasan Prishtina”, Nr. 
Prot. 1/751, 19 korrik 2013, neni 10. Qasur më 20 dhjetor 2018 në: https://www.uni-pr.edu/desk/inc/me-
dia/CFEBCD0D-8BC1-462A-8BF6-6C41152AD4B4.pdf  
15 Po aty, neni 11.
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ETIKA DHE INTEGRITETI NË „NORMËN” E UP-së



I aprovuar më 2013, „Kodi i Etikës i stafit akademik të Universitetit të 
Prishtinës ‘Hasan Prishtina’” (tutje: Kodi i Etikës) dhe „Rregullorja për 
Masa dhe Procedura Disiplinore ndaj Personelit Akademik të 
Universitetit të Prishtinës” (tutje: Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore) e aprovuar më 2017, janë dy dokumentet bazë që rregullojnë 
integritetin akademik në UP. Qëllimi i Kodit të Etikës është t’i përcaktojë 
rregullat për respektimin e parimeve etike nga personeli akademik, ta 
ruajë lirinë akademike dhe t’i avancojë standardet në mësimdhënie dhe 
hulumtim. Kodi i Etikës rregullon ndër të tjera të drejtat profesionale të 
personelit akademik, parimet etike, si dhe llojet e sjelljeve të 
papranueshme në raportet mësimdhënës-studentë. Neni 9 i këtij Kodi 
kërkon nga anëtarët e personelit akademik që t’i përmirësojnë dhe t’i 
zhvillojnë kompetencat prej dijetarësh, duke respektuar parimet e 
ndershmërisë intelektuale. Kodi i përkufizon sjelljet e papranueshme të 
personelit akademik në hulumtime shkencore si „shkelja e standardeve të 
ndershmërisë intelektuale, të tilla si sjellja e pahijshme kërkimore 
dhe/ose keqpërdorimi i qëllimshëm i shkrimeve, hulumtimeve dhe 
gjetjeve të të tjerëve.”14  Ky Kod përcakton edhe parimet etike që 
udhëheqin marrëdhëniet mes vetë profesoratit të UP-së. Kjo nënkupton 
që profesorët duhet t‘i gjykojnë kolegët me objektivitet dhe se kanë 
detyrim moral t’i raportojnë „sjelljet joetike të kolegëve të tyre ose 
shkeljen e dispozitave të këtij Kodi.”15 
 Paralelisht me këtë, personeli i UP-së ka përgjegjësi edhe ndaj 
universitetit, por edhe shoqërisë në përgjithësi. Përgjegjësitë ndaj 
universitetit kanë të bëjnë me respektimin e normave të UP-së, kurse 
sjellje të papranueshme, sipas Kodit të Etikës, konsiderohen: „përdorimi 
i paautorizuar i burimeve të Universitetit ose objekteve në një shkallë të 
konsiderueshme për qëllime personale, komerciale, politike apo fetare”, 

„kërcënimet për lëndime fizike apo ngacmimi ndaj një anëtari tjetër të 
komunitetit të Universitetit”, „lobimi, shantazhi, zhvatja, ryshfeti dhe 
korrupsioni, si dhe forma të tjera të veprave të pandershme, që i shkelin 
standardet e profesionit akademik”, „diskriminimi në baza politike ose 
për shkak të racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, orientimit seksual, orgjinës 
etnike, prejardhjes, statusit martesor, shtatëzanisë, paaftësisë fizike apo 
mendore”, si dhe shkelja e politikave që „aplikohen për hulumtimin 
shkencor”.16  Sipas Kodit të Etikës, personeli akademik ka përgjegjësi 
ndaj shoqërisë dhe prandaj konsiderohet sjellje e papranueshme kryerja e 
veprave penale, të vërtetuara nga gjykatat. Nëse një pjesëtar i UP-së 
dënohet nga një gjykatë me vendim të prerë për kryerjen e një vepre 
penale, kjo demonstron papërshtatshmërinë e atij personi për të qenë 
pjesë e UP-së. Sjellje e papranueshme e personelit akademik 
konsiderohet edhe „pranimi i një posti publik ose angazhimi në një 
funksion politik, nëse nuk është në përputhje me parimet e objektivitetit 
profesional”.17  Ndonëse kjo konsiderohet sjellje e papranueshme 
(megjithëse formulimi „parimet e objektivitetit profesional” nuk është 
saktësuar), ende sot e kësaj dite një pjesë e profesoratit të UP-së vazhdon, 
madje për vite e dekada të tëra, njëkohësisht funksione të ndryshme 
politike dhe të mbajë pozitën e anëtarit të personelit akademik në UP. Për 
zhvillimin e procedurave disiplinore për zbatimin e Kodit të Etikës, 
Senati i UP-së ka themeluar Këshillin e Etikës. Të drejtën për të 
denoncuar raste në Këshillin e Etikës e kanë të gjithë qytetarët e 
Kosovës. 
 Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore kërkon nga 
personeli akademik që të respektojë autonominë e universitetit, Kodin e 
Etikës, dhe „parimet e ndershmërisë profesionale dhe shkencore”. Kjo 
rregullore përcakton masat disiplinore, organet kompetente për 
shqyrtimin e rasteve dhe procedurat për paraqitjen e shkeljeve 
disiplinore. Shkeljet ndahen në të lehta dhe të rënda. Të lehta 
konsiderohen shkeljet që kanë të bëjnë me organizimin e procesit 
mësimor, mbajtjen e provimeve, publikimin e orarit etj., kurse të rënda 
konsiderohen ato që shkaktojnë dëme vështirë të riparueshme për 
universitetin, të tilla si: shkelja e Kodit të Etikës, falsifikimi dhe fshehja e 
dokumenteve zyrtare, manipulimi i vlerësimit të studentëve dhe i punës 

shkencore, diskriminimi i çfarëdo lloji, dëmtimi i pronës së universitetit, 
keqpërdorimi apo përdorimi i paautorizuar i fondeve publike për 
përfitime personale, si dhe shkelja e rëndë e të drejtës së autorit dhe etikës 
në publikimet shkencore.18  
 Njëzet e tetë shkelje të rënda, të cilat janë të saktësuara me këtë 
rregullore, janë subjekt i hetimit nga Këshilli i Etikës. Për çdo rast të 
raportuar, Këshilli i Etikës është i obliguar të hartojë një raport dhe merr 
vendim për shkeljen e dyshuar. Gjatë hartimit të raportit, Këshilli i Etikës 
mban së paku dy seanca dëgjimore dhe palët kanë të drejtë të shohin 
rregullsinë e procedurës disiplinore, si dhe të ofrojnë dëshmitë përkatëse. 
Këshilli i Etikës është i obliguar që brenda pesë ditëve të marrë në 
intervistë shkelësit, duke i njoftuar dy ditë më herët. Pas marrjes së 
vendimit nga Këshilli i Etikës, vendimi bëhet i plotfuqishëm pas 
miratimit nga Senati dhe Këshilli Drejtues, më së largu njëzet ditë pasi ky 
vendim të dorëzohet tek këto organe. Pas miratimit nga Senati, vendimi 
mund të ankimohet pranë Këshillit Drejtues. Në rast se Senati dhe 
Këshilli Drejtues aprovojnë raportin e Këshillit të Etikës si përfundimtar, 
palët e pakënaqura kanë të drejtë që rastin ta hapin pranë inspektoratit 
ose të hapin procedurë të konfliktit gjyqësor-administrativ. Organi 
kryesor që e bën interpretimin e Rregullores për Masa dhe Procedura 
Disiplinore është Këshilli Drejtues.

 Masat e parapara në Kodin e Etikës për shkeljet disiplinore janë 
 dhjetë:
 1. vërejtje me gojë;
 2. vërejtje me shkrim;
 3. ndalesë e mëditjes;
 4. mohim i përfshirjes në komisionet vlerësuese për tre (3) vjetët 
     vijues;
 5. mohim i përfshirjes në mentorim të të gjitha niveleve për një 
     (1) vit vijues;
 6. ulje në pozitë - degradim;
 7. mosavancim deri në tre (3) vjet;
 8. ulje në thirrje akademike;
 9. revokim i gradës shkencore;

 10. ndërprerje e marrëdhënies së punës.19 

Kështu, Kodi i Etikës dhe Rregullorja për Masat dhe Procedurat 
Disiplinore mbulojnë një gamë të gjerë të çështjeve. Asnjëri nga të dy 
dokumentet nuk i kushton rëndësi të veçantë praktikave të mira të 
integritetit akademik, marrëdhënieve me palët e tjera (p.sh. bizneset, 
donacionet, sponsorët, etj.), menaxhimit dhe ruajtjes së të dhënave të 
personelit akademik gjatë aktivitetit të tyre kërkimor në universitet a 
çështjeve të ngjashme. 
 Sa për krahasim, Kodi i Sjelljes i Universitetit të Vjenës jo vetëm 
që i përkufizon dhe rregullon këto praktika të mira akademike, por ka 
zhvilluar Udhëzues të Rektoratit për Praktika të Mira Akademike, në 
mënyrë që të garantohet paprekshmëria e integritetit akademik të vetë 
universitetit. Siç thuhet në Kodin e Sjelljes së Universitetit të Vjenës: 
„Anëtarët e universitetit duhet të përmbahen nga çdo sjellje që, në 
çfarëdo forme a mënyre, mund të minojë ose dëmtojë integritetin 
akademik të Universitetit të Vjenës.”20  
 Ndonëse dokumentet me të cilat rregullohet çështja e integritetit 
akademik në UP nuk e rregullojnë në mënyrë precize falsifikimin, 
fabrikimin dhe plagjiarizmin, prapëseprapë, për aq sa janë në fuqi, do të 
mund të shfrytëzoheshin në mënyrë të mjaftueshme për t’i hetuar rastet 
dhe për t’i zbatuar masat e parapara për shkelje disiplinore. Problemi 
qëndron tek mungesa e gatishmërisë, guximit dhe përgjegjësisë 
profesionale e etike të menaxhmenteve të UP-së për të zbatuar në 
praktikë përmbajtjen e këtyre dokumenteve.

Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

16 Universiteti i Prishtinës „Hasan Prishtina”, Kodi i Etikës i stafit akademik të Universitetit të Prishtinës „Hasan 
Prishtina”, Nr. Prot. 1/751, 19 korrik 2013, neni 14.
17 Po aty, neni 16.
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I aprovuar më 2013, „Kodi i Etikës i stafit akademik të Universitetit të 
Prishtinës ‘Hasan Prishtina’” (tutje: Kodi i Etikës) dhe „Rregullorja për 
Masa dhe Procedura Disiplinore ndaj Personelit Akademik të 
Universitetit të Prishtinës” (tutje: Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore) e aprovuar më 2017, janë dy dokumentet bazë që rregullojnë 
integritetin akademik në UP. Qëllimi i Kodit të Etikës është t’i përcaktojë 
rregullat për respektimin e parimeve etike nga personeli akademik, ta 
ruajë lirinë akademike dhe t’i avancojë standardet në mësimdhënie dhe 
hulumtim. Kodi i Etikës rregullon ndër të tjera të drejtat profesionale të 
personelit akademik, parimet etike, si dhe llojet e sjelljeve të 
papranueshme në raportet mësimdhënës-studentë. Neni 9 i këtij Kodi 
kërkon nga anëtarët e personelit akademik që t’i përmirësojnë dhe t’i 
zhvillojnë kompetencat prej dijetarësh, duke respektuar parimet e 
ndershmërisë intelektuale. Kodi i përkufizon sjelljet e papranueshme të 
personelit akademik në hulumtime shkencore si „shkelja e standardeve të 
ndershmërisë intelektuale, të tilla si sjellja e pahijshme kërkimore 
dhe/ose keqpërdorimi i qëllimshëm i shkrimeve, hulumtimeve dhe 
gjetjeve të të tjerëve.”14  Ky Kod përcakton edhe parimet etike që 
udhëheqin marrëdhëniet mes vetë profesoratit të UP-së. Kjo nënkupton 
që profesorët duhet t‘i gjykojnë kolegët me objektivitet dhe se kanë 
detyrim moral t’i raportojnë „sjelljet joetike të kolegëve të tyre ose 
shkeljen e dispozitave të këtij Kodi.”15 
 Paralelisht me këtë, personeli i UP-së ka përgjegjësi edhe ndaj 
universitetit, por edhe shoqërisë në përgjithësi. Përgjegjësitë ndaj 
universitetit kanë të bëjnë me respektimin e normave të UP-së, kurse 
sjellje të papranueshme, sipas Kodit të Etikës, konsiderohen: „përdorimi 
i paautorizuar i burimeve të Universitetit ose objekteve në një shkallë të 
konsiderueshme për qëllime personale, komerciale, politike apo fetare”, 

„kërcënimet për lëndime fizike apo ngacmimi ndaj një anëtari tjetër të 
komunitetit të Universitetit”, „lobimi, shantazhi, zhvatja, ryshfeti dhe 
korrupsioni, si dhe forma të tjera të veprave të pandershme, që i shkelin 
standardet e profesionit akademik”, „diskriminimi në baza politike ose 
për shkak të racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, orientimit seksual, orgjinës 
etnike, prejardhjes, statusit martesor, shtatëzanisë, paaftësisë fizike apo 
mendore”, si dhe shkelja e politikave që „aplikohen për hulumtimin 
shkencor”.16  Sipas Kodit të Etikës, personeli akademik ka përgjegjësi 
ndaj shoqërisë dhe prandaj konsiderohet sjellje e papranueshme kryerja e 
veprave penale, të vërtetuara nga gjykatat. Nëse një pjesëtar i UP-së 
dënohet nga një gjykatë me vendim të prerë për kryerjen e një vepre 
penale, kjo demonstron papërshtatshmërinë e atij personi për të qenë 
pjesë e UP-së. Sjellje e papranueshme e personelit akademik 
konsiderohet edhe „pranimi i një posti publik ose angazhimi në një 
funksion politik, nëse nuk është në përputhje me parimet e objektivitetit 
profesional”.17  Ndonëse kjo konsiderohet sjellje e papranueshme 
(megjithëse formulimi „parimet e objektivitetit profesional” nuk është 
saktësuar), ende sot e kësaj dite një pjesë e profesoratit të UP-së vazhdon, 
madje për vite e dekada të tëra, njëkohësisht funksione të ndryshme 
politike dhe të mbajë pozitën e anëtarit të personelit akademik në UP. Për 
zhvillimin e procedurave disiplinore për zbatimin e Kodit të Etikës, 
Senati i UP-së ka themeluar Këshillin e Etikës. Të drejtën për të 
denoncuar raste në Këshillin e Etikës e kanë të gjithë qytetarët e 
Kosovës. 
 Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore kërkon nga 
personeli akademik që të respektojë autonominë e universitetit, Kodin e 
Etikës, dhe „parimet e ndershmërisë profesionale dhe shkencore”. Kjo 
rregullore përcakton masat disiplinore, organet kompetente për 
shqyrtimin e rasteve dhe procedurat për paraqitjen e shkeljeve 
disiplinore. Shkeljet ndahen në të lehta dhe të rënda. Të lehta 
konsiderohen shkeljet që kanë të bëjnë me organizimin e procesit 
mësimor, mbajtjen e provimeve, publikimin e orarit etj., kurse të rënda 
konsiderohen ato që shkaktojnë dëme vështirë të riparueshme për 
universitetin, të tilla si: shkelja e Kodit të Etikës, falsifikimi dhe fshehja e 
dokumenteve zyrtare, manipulimi i vlerësimit të studentëve dhe i punës 

shkencore, diskriminimi i çfarëdo lloji, dëmtimi i pronës së universitetit, 
keqpërdorimi apo përdorimi i paautorizuar i fondeve publike për 
përfitime personale, si dhe shkelja e rëndë e të drejtës së autorit dhe etikës 
në publikimet shkencore.18  
 Njëzet e tetë shkelje të rënda, të cilat janë të saktësuara me këtë 
rregullore, janë subjekt i hetimit nga Këshilli i Etikës. Për çdo rast të 
raportuar, Këshilli i Etikës është i obliguar të hartojë një raport dhe merr 
vendim për shkeljen e dyshuar. Gjatë hartimit të raportit, Këshilli i Etikës 
mban së paku dy seanca dëgjimore dhe palët kanë të drejtë të shohin 
rregullsinë e procedurës disiplinore, si dhe të ofrojnë dëshmitë përkatëse. 
Këshilli i Etikës është i obliguar që brenda pesë ditëve të marrë në 
intervistë shkelësit, duke i njoftuar dy ditë më herët. Pas marrjes së 
vendimit nga Këshilli i Etikës, vendimi bëhet i plotfuqishëm pas 
miratimit nga Senati dhe Këshilli Drejtues, më së largu njëzet ditë pasi ky 
vendim të dorëzohet tek këto organe. Pas miratimit nga Senati, vendimi 
mund të ankimohet pranë Këshillit Drejtues. Në rast se Senati dhe 
Këshilli Drejtues aprovojnë raportin e Këshillit të Etikës si përfundimtar, 
palët e pakënaqura kanë të drejtë që rastin ta hapin pranë inspektoratit 
ose të hapin procedurë të konfliktit gjyqësor-administrativ. Organi 
kryesor që e bën interpretimin e Rregullores për Masa dhe Procedura 
Disiplinore është Këshilli Drejtues.

 Masat e parapara në Kodin e Etikës për shkeljet disiplinore janë 
 dhjetë:
 1. vërejtje me gojë;
 2. vërejtje me shkrim;
 3. ndalesë e mëditjes;
 4. mohim i përfshirjes në komisionet vlerësuese për tre (3) vjetët 
     vijues;
 5. mohim i përfshirjes në mentorim të të gjitha niveleve për një 
     (1) vit vijues;
 6. ulje në pozitë - degradim;
 7. mosavancim deri në tre (3) vjet;
 8. ulje në thirrje akademike;
 9. revokim i gradës shkencore;

 10. ndërprerje e marrëdhënies së punës.19 

Kështu, Kodi i Etikës dhe Rregullorja për Masat dhe Procedurat 
Disiplinore mbulojnë një gamë të gjerë të çështjeve. Asnjëri nga të dy 
dokumentet nuk i kushton rëndësi të veçantë praktikave të mira të 
integritetit akademik, marrëdhënieve me palët e tjera (p.sh. bizneset, 
donacionet, sponsorët, etj.), menaxhimit dhe ruajtjes së të dhënave të 
personelit akademik gjatë aktivitetit të tyre kërkimor në universitet a 
çështjeve të ngjashme. 
 Sa për krahasim, Kodi i Sjelljes i Universitetit të Vjenës jo vetëm 
që i përkufizon dhe rregullon këto praktika të mira akademike, por ka 
zhvilluar Udhëzues të Rektoratit për Praktika të Mira Akademike, në 
mënyrë që të garantohet paprekshmëria e integritetit akademik të vetë 
universitetit. Siç thuhet në Kodin e Sjelljes së Universitetit të Vjenës: 
„Anëtarët e universitetit duhet të përmbahen nga çdo sjellje që, në 
çfarëdo forme a mënyre, mund të minojë ose dëmtojë integritetin 
akademik të Universitetit të Vjenës.”20  
 Ndonëse dokumentet me të cilat rregullohet çështja e integritetit 
akademik në UP nuk e rregullojnë në mënyrë precize falsifikimin, 
fabrikimin dhe plagjiarizmin, prapëseprapë, për aq sa janë në fuqi, do të 
mund të shfrytëzoheshin në mënyrë të mjaftueshme për t’i hetuar rastet 
dhe për t’i zbatuar masat e parapara për shkelje disiplinore. Problemi 
qëndron tek mungesa e gatishmërisë, guximit dhe përgjegjësisë 
profesionale e etike të menaxhmenteve të UP-së për të zbatuar në 
praktikë përmbajtjen e këtyre dokumenteve.

Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

18 Universiteti i Prishtinës: Rregullore për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj Personelit Akademik të 
Universitetit të Prishtinës, Nr. Prot. 857, 11 prill 2017, Neni 6. Qasur më 21 dhjetor 2018 në: https://ww-
w.uni-pr.edu/desk/inc/media/AD34598C-9D62-4DC8-9D68-6DAF237722C6.pdf  
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ETIKA DHE INTEGRITETI NË „NORMËN” E UP-së



I aprovuar më 2013, „Kodi i Etikës i stafit akademik të Universitetit të 
Prishtinës ‘Hasan Prishtina’” (tutje: Kodi i Etikës) dhe „Rregullorja për 
Masa dhe Procedura Disiplinore ndaj Personelit Akademik të 
Universitetit të Prishtinës” (tutje: Rregullorja për Masa dhe Procedura 
Disiplinore) e aprovuar më 2017, janë dy dokumentet bazë që rregullojnë 
integritetin akademik në UP. Qëllimi i Kodit të Etikës është t’i përcaktojë 
rregullat për respektimin e parimeve etike nga personeli akademik, ta 
ruajë lirinë akademike dhe t’i avancojë standardet në mësimdhënie dhe 
hulumtim. Kodi i Etikës rregullon ndër të tjera të drejtat profesionale të 
personelit akademik, parimet etike, si dhe llojet e sjelljeve të 
papranueshme në raportet mësimdhënës-studentë. Neni 9 i këtij Kodi 
kërkon nga anëtarët e personelit akademik që t’i përmirësojnë dhe t’i 
zhvillojnë kompetencat prej dijetarësh, duke respektuar parimet e 
ndershmërisë intelektuale. Kodi i përkufizon sjelljet e papranueshme të 
personelit akademik në hulumtime shkencore si „shkelja e standardeve të 
ndershmërisë intelektuale, të tilla si sjellja e pahijshme kërkimore 
dhe/ose keqpërdorimi i qëllimshëm i shkrimeve, hulumtimeve dhe 
gjetjeve të të tjerëve.”14  Ky Kod përcakton edhe parimet etike që 
udhëheqin marrëdhëniet mes vetë profesoratit të UP-së. Kjo nënkupton 
që profesorët duhet t‘i gjykojnë kolegët me objektivitet dhe se kanë 
detyrim moral t’i raportojnë „sjelljet joetike të kolegëve të tyre ose 
shkeljen e dispozitave të këtij Kodi.”15 
 Paralelisht me këtë, personeli i UP-së ka përgjegjësi edhe ndaj 
universitetit, por edhe shoqërisë në përgjithësi. Përgjegjësitë ndaj 
universitetit kanë të bëjnë me respektimin e normave të UP-së, kurse 
sjellje të papranueshme, sipas Kodit të Etikës, konsiderohen: „përdorimi 
i paautorizuar i burimeve të Universitetit ose objekteve në një shkallë të 
konsiderueshme për qëllime personale, komerciale, politike apo fetare”, 

„kërcënimet për lëndime fizike apo ngacmimi ndaj një anëtari tjetër të 
komunitetit të Universitetit”, „lobimi, shantazhi, zhvatja, ryshfeti dhe 
korrupsioni, si dhe forma të tjera të veprave të pandershme, që i shkelin 
standardet e profesionit akademik”, „diskriminimi në baza politike ose 
për shkak të racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, orientimit seksual, orgjinës 
etnike, prejardhjes, statusit martesor, shtatëzanisë, paaftësisë fizike apo 
mendore”, si dhe shkelja e politikave që „aplikohen për hulumtimin 
shkencor”.16  Sipas Kodit të Etikës, personeli akademik ka përgjegjësi 
ndaj shoqërisë dhe prandaj konsiderohet sjellje e papranueshme kryerja e 
veprave penale, të vërtetuara nga gjykatat. Nëse një pjesëtar i UP-së 
dënohet nga një gjykatë me vendim të prerë për kryerjen e një vepre 
penale, kjo demonstron papërshtatshmërinë e atij personi për të qenë 
pjesë e UP-së. Sjellje e papranueshme e personelit akademik 
konsiderohet edhe „pranimi i një posti publik ose angazhimi në një 
funksion politik, nëse nuk është në përputhje me parimet e objektivitetit 
profesional”.17  Ndonëse kjo konsiderohet sjellje e papranueshme 
(megjithëse formulimi „parimet e objektivitetit profesional” nuk është 
saktësuar), ende sot e kësaj dite një pjesë e profesoratit të UP-së vazhdon, 
madje për vite e dekada të tëra, njëkohësisht funksione të ndryshme 
politike dhe të mbajë pozitën e anëtarit të personelit akademik në UP. Për 
zhvillimin e procedurave disiplinore për zbatimin e Kodit të Etikës, 
Senati i UP-së ka themeluar Këshillin e Etikës. Të drejtën për të 
denoncuar raste në Këshillin e Etikës e kanë të gjithë qytetarët e 
Kosovës. 
 Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore kërkon nga 
personeli akademik që të respektojë autonominë e universitetit, Kodin e 
Etikës, dhe „parimet e ndershmërisë profesionale dhe shkencore”. Kjo 
rregullore përcakton masat disiplinore, organet kompetente për 
shqyrtimin e rasteve dhe procedurat për paraqitjen e shkeljeve 
disiplinore. Shkeljet ndahen në të lehta dhe të rënda. Të lehta 
konsiderohen shkeljet që kanë të bëjnë me organizimin e procesit 
mësimor, mbajtjen e provimeve, publikimin e orarit etj., kurse të rënda 
konsiderohen ato që shkaktojnë dëme vështirë të riparueshme për 
universitetin, të tilla si: shkelja e Kodit të Etikës, falsifikimi dhe fshehja e 
dokumenteve zyrtare, manipulimi i vlerësimit të studentëve dhe i punës 

shkencore, diskriminimi i çfarëdo lloji, dëmtimi i pronës së universitetit, 
keqpërdorimi apo përdorimi i paautorizuar i fondeve publike për 
përfitime personale, si dhe shkelja e rëndë e të drejtës së autorit dhe etikës 
në publikimet shkencore.18  
 Njëzet e tetë shkelje të rënda, të cilat janë të saktësuara me këtë 
rregullore, janë subjekt i hetimit nga Këshilli i Etikës. Për çdo rast të 
raportuar, Këshilli i Etikës është i obliguar të hartojë një raport dhe merr 
vendim për shkeljen e dyshuar. Gjatë hartimit të raportit, Këshilli i Etikës 
mban së paku dy seanca dëgjimore dhe palët kanë të drejtë të shohin 
rregullsinë e procedurës disiplinore, si dhe të ofrojnë dëshmitë përkatëse. 
Këshilli i Etikës është i obliguar që brenda pesë ditëve të marrë në 
intervistë shkelësit, duke i njoftuar dy ditë më herët. Pas marrjes së 
vendimit nga Këshilli i Etikës, vendimi bëhet i plotfuqishëm pas 
miratimit nga Senati dhe Këshilli Drejtues, më së largu njëzet ditë pasi ky 
vendim të dorëzohet tek këto organe. Pas miratimit nga Senati, vendimi 
mund të ankimohet pranë Këshillit Drejtues. Në rast se Senati dhe 
Këshilli Drejtues aprovojnë raportin e Këshillit të Etikës si përfundimtar, 
palët e pakënaqura kanë të drejtë që rastin ta hapin pranë inspektoratit 
ose të hapin procedurë të konfliktit gjyqësor-administrativ. Organi 
kryesor që e bën interpretimin e Rregullores për Masa dhe Procedura 
Disiplinore është Këshilli Drejtues.

 Masat e parapara në Kodin e Etikës për shkeljet disiplinore janë 
 dhjetë:
 1. vërejtje me gojë;
 2. vërejtje me shkrim;
 3. ndalesë e mëditjes;
 4. mohim i përfshirjes në komisionet vlerësuese për tre (3) vjetët 
     vijues;
 5. mohim i përfshirjes në mentorim të të gjitha niveleve për një 
     (1) vit vijues;
 6. ulje në pozitë - degradim;
 7. mosavancim deri në tre (3) vjet;
 8. ulje në thirrje akademike;
 9. revokim i gradës shkencore;

 10. ndërprerje e marrëdhënies së punës.19 

Kështu, Kodi i Etikës dhe Rregullorja për Masat dhe Procedurat 
Disiplinore mbulojnë një gamë të gjerë të çështjeve. Asnjëri nga të dy 
dokumentet nuk i kushton rëndësi të veçantë praktikave të mira të 
integritetit akademik, marrëdhënieve me palët e tjera (p.sh. bizneset, 
donacionet, sponsorët, etj.), menaxhimit dhe ruajtjes së të dhënave të 
personelit akademik gjatë aktivitetit të tyre kërkimor në universitet a 
çështjeve të ngjashme. 
 Sa për krahasim, Kodi i Sjelljes i Universitetit të Vjenës jo vetëm 
që i përkufizon dhe rregullon këto praktika të mira akademike, por ka 
zhvilluar Udhëzues të Rektoratit për Praktika të Mira Akademike, në 
mënyrë që të garantohet paprekshmëria e integritetit akademik të vetë 
universitetit. Siç thuhet në Kodin e Sjelljes së Universitetit të Vjenës: 
„Anëtarët e universitetit duhet të përmbahen nga çdo sjellje që, në 
çfarëdo forme a mënyre, mund të minojë ose dëmtojë integritetin 
akademik të Universitetit të Vjenës.”20  
 Ndonëse dokumentet me të cilat rregullohet çështja e integritetit 
akademik në UP nuk e rregullojnë në mënyrë precize falsifikimin, 
fabrikimin dhe plagjiarizmin, prapëseprapë, për aq sa janë në fuqi, do të 
mund të shfrytëzoheshin në mënyrë të mjaftueshme për t’i hetuar rastet 
dhe për t’i zbatuar masat e parapara për shkelje disiplinore. Problemi 
qëndron tek mungesa e gatishmërisë, guximit dhe përgjegjësisë 
profesionale e etike të menaxhmenteve të UP-së për të zbatuar në 
praktikë përmbajtjen e këtyre dokumenteve.

Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

ETIKA DHE INTEGRITETI
NË „PRAKTIKËN” E UP-ës



Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

21 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës: Udhëzim Administrativ (MAShT) Nr. 01/2018 
Parimet e Njohjes së Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension. Qasur më 30 dhjetor 2018 në: 
https://masht.rks-gov.net/up-
loads/2018/01/ua-nr-01-2018-parimet-e-njohjes-se-platoformave-dhe-revistave-nderkombetare-me-recension.pdf
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

22 Epilogu: Publikohen disa nga emrat e profesorëve të cilët kanë publikuar në „revistën shkencore” ku ka 
publikuar edhe „Rrush Kalaveshi”, 31 korrik 2018. Qasur më 26 nëntor 2018 në: http://www.epilogu.com/publi-
kohen-disa-nga-emrat-e-profesor-
eve-te-cilet-kane-publikuar-ne-revisten-shkencore-ku-ka-publikuar-edhe-rrush-kalaveshi/ 
23 ORCA: Integriteti Akademik i Drejtuesve të Universitetit të Prishtinës, Prishtinë, shkurt 2017. Qasur më 29 
nëntor 2018 në: http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2017/02/ORCA-_Raporti-Komplet_Print.pdf  
24 ORCA: Integriteti Akademik, Publikimi Shkencor dhe Menaxhimi i Universitetit të Prishtinës, Prishtinë, tetor 
2018, f. 12-15. Qasur më 29 nëntor 2018 në: http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2018/10/Raporti-perfun-
dimtar_Shqip_Web.pdf  28
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

25 Bekim Baliqi: Higher Education Policy in Kosovo – Its Reform Chances and Challegnes, Der Donauraum, 
Jahrgang 50 – Helft 1/2010, f.12.
26 ORCA: Integriteti Akademik i Profesorëve në Universitetin e Prishtinës, Prishtinë, dhjetor 2017, f.22. Qasur më 
30 nëntor 2018 në: http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2017/12/Integrite-
ti-akademik-i-profesoreve-ne-Universitetin-e-Prishtines.pdf  29

ETIKA DHE INTEGRITETI NË „PRAKTIKËN” E UP-së



Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

27 Universiteti i Prishtinës: Rregullore për Studimet e Doktoratës të Universitetit të Prishtinës, Nr. Prot. 1/775’, 9 
shtator 2014, Neni 9.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

31

28 Admovere: Stafi akademik i UP-së: studimet, angazhimet e tjera, plagjiaturat, vlerësimet dhe përpjesa 
staf-studentë, 2018, f. 47. Qasur më 02 dhjetor 2018 në: http://admovere.org/wp-content/uploads/2018/11/ad-
movere_plagjiaturaUP_ALB_web-2.pdf  
29 Lars R. Jones: Academic Integrity & Academic Dishonesty: A Handbook Abaout Cheating & Plagiarism 
(Revised & Expanded Edition), 2011, f. 3. Qasur më 03 dhjetor 2018 në: http://web2.fit.edu/current/docu-
ments/plagiarism.pdf  

ETIKA DHE INTEGRITETI NË „PRAKTIKËN” E UP-së



Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.



Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

30 European Science Foundation: Good scientific practice in research and scholarship, December 2000, f. 7. Qasur 
më 05 dhjetor 2018 në: https://wcrif.org/documents/293-2007-242-good-scientific-practice/file 
31 Po aty, f. 5.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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32 Kuvendi i Kosovës: Statuti i Universitetit të Prishtinës „Hasan Prishtina”, Nenet 9 dhe 185. Qasur më 26 
nëntor 2018 në: https://www.uni-pr.edu/inc/doc/statuti1.pdf  

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

40

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të integritetit akademik në UP 
ende mbetet e zbehtë. Liria akademike nënkupton përgjegjësi, dhe jo liri 
për të mashtruar akademinë dhe akademikët, siç ka ndodhur dhe po 
ndodh mes disa pjesëtarëve të personelit akademik në UP. Që prej vitit 
2013, togfjalëshi „revista të rreme” është bërë kryetemë e mediave të 
Kosovës. 
 Në gjashtë vitet e fundit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë së Kosovës (tutje: MAShT) dhe UP kanë filluar ta trajtojnë 
çështjen e integritetit akademik dhe të publikimeve, duke aprovuar një 
sërë dokumentesh. Fillimisht, në qershor 2017, Senati i UP-së miratoi një 
rekomandim në të cilin listoheshin platformat e revistave ndërkombëtare 
që do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes dhe 
avancimit të personelit akademik. Pastaj, më 2018 MAShT miratoi 
„Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së 
Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension”,21  i cili e 
zhvlerësoi „Rekomandimin” e Senatit të UP-së duke e detyruar që 
çështjen e platformave ta rregullojë përmes një rregulloreje të re për 
procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin 
akademik në UP. Pjesëtarë nga personeli akademik i UP-së filluan dhe 
arritën të botonin përherë e më shumë në revista të indeksuara nëpër 
platformat e kërkuara me rregulloret e paracaktuara nga MAShT dhe UP, 
përfshirë këtu edhe platformën  Scopus. Por, pa vonuar shumë, u kuptua 
se një numër domethënës i publikimeve në këto platforma nuk kishin 
ndonjë vlerë shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë nënshtruar një 
procesi të recensionit me procedura standarde shkencore.
 Kështu, ta zëmë, më 2013 personi fiktiv i quajtur Filan Fisteku 
demaskoi skemat mashtruese të UP-së. Në gusht 2018, persona fiktivë 
me emrat Rrush Kalaveshi, Shpat Kodra dhe Burrë Dheu nga 

Universiteti i Ranillukut, botuan artikullin „The New Method of  
Synthesis of  Schiff  Bases” në revistën indiane „Journal of  
Pharmaceutical Science and Review”. Duke qenë se numri i publikimeve 
shkencore të personelit akademik të UP-së në revista kredibile të 
indeksuara nëpër platforma ndërkombëtare mbetet i ulët, së fundi u 
ngritën dyshime kur disa profesorë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
arritën të botonin deri në 18 punime „shkencore” në revista 
ndërkombëtare brenda një viti, duke synuar avancimin akademik për 
konkursin e UP-së të shpallur në qershor 2018. Në të njëjtën revistë 
(volumi 48, numër 1, 2017) patën botuar edhe një numër i madh i 
profesorëve të tjerë.22  Në nëntor 2018, Senati i UP-së, për herë të parë 
në historinë e vet e futi këtë revistë si të parën në listën e revistave të 
dyshuara, ndonëse ishte e indeksuar në Scopus, siç kërkon rregullativa e 
tanishme për avancimin e personelit akademik. Rasti „Rrush Kalaveshi” 
nxori në pah se kriteret formale për zgjedhjen dhe për avancimin 
akademik në UP, si në çdo rast e vend tjetër, janë të pamjaftueshme sa 
kohë nuk merret për bazë kontributi domethënës hulumtues shkencor i 
punimit përkatës, i vlerësuar nga komuniteti epistemik.
 Mungesa e integritetit akademik është hetuar si tek menaxhmenti 
i UP-së ashtu edhe tek personeli akademik. Ta zëmë, në shkurt 2017 një 
hulumtim i realizuar nga ORCA për integritetin akademik të drejtuesve të 
UP-së nxori në pah se 49% e drejtuesve të UP-së nuk i justifikojnë titujt 
aktualë sipas rregullativës në fuqi. Sipas këtij hulumtimi del se 60% e 
anëtarëve të Këshillit Drejtues, 3 prej 6 anëtarëve të rektoratit (50%), 3 
prej 12 dekanëve (25%), 4 prej 8 senatorëve të deleguar (50%), 7 prej 21 
senatorëve me titull profesor (33.3%), 11 prej 29 prodekanëve (37.9%) 
kanë publikuar nëpër revista që nuk mund të konsiderohen serioze.23  
 Një hulumtim i po kësaj organizate vë në pah se në periudhën 
1980-2018, profesorët e UP-së kanë botuar 1735 punime nëpër revista 
me koeficient, kurse vetëm gjatë vitit 2017 janë botuar 220 punime. 
Fakulteti i Shkencave Matematikore-Natyrore, Fakulteti i Mjekësisë dhe 
ai i Veterinarisë kanë botuar numër më të madh të punimeve krahasuar 
me fakultetet e tjera, sidomos ato të shkencave sociale e humanistike.24  

Fakulteti i Mjekësisë prin me 528 punime të botuara në revista shkencore, 
i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore me 524 punime, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë me 184, Fakulteti Ekonomik me 98,  
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe ai i Edukimit me nga 94. Sidoqoftë, 
nga 1735 punimet shkencore të botuara nga profesorë të UP-së, kjo 
organizatë vlerëson se 502 sosh janë botuar në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. Ndonëse publikimi në të tilla revista e dëmton 
kredibilitetin dhe imazhin e UP-së dhe bie ndesh me parimet e integritetit 
akademik, Këshilli i Etikës i UP-së ende nuk ka marrë asnjë masë 
disiplinore kundrejt personelit akademik.
 Bekim Baliqi, profesor i shkencës politike në UP, në një studim 
për politikat e arsimit të lartë në vitin 2010, rekomandonte se 
universitetet duhet t’i „promovojnë kërkimet, dijen dhe kualitetin e 
mësimdhënies me qëllim të lidhjes së kapitalit njerëzor me zhvillimin 
ekonomik dhe demokratizimin. Sigurimi i cilësisë së institucioneve 
publike dhe private të arsimit të lartë duhet të jetë pikë hyrëse e reformës 
së arsimit të lartë për të prodhuar kapital njerëzor të miredukuar”.25  
 Problemi strukturor në UP konsiston në mungesën e lidhjes së 
kërkimeve shkencore universitare, mësimdhënies cilësore dhe tregut të 
punës. Vetëm një numër i vogël i profesorëve kanë arritur të botojnë libra 
ose artikuj relevantë nëpër revista ose shtëpi botuese me shqyrtim 
profesional, recension, dhe të indeksuara në shtëpi botuese apo 
platforma kredibile ndërkombëtare. 
 Në bazë të rregullativës ekzistuese dhe mënyrës së aplikimit të 
saj, p.sh. vlerësimit të bazuar vetëm në kritere formale e jo edhe 
përmbajtësore, sipas ORCA-s del se vetëm 28% e profesorëve të UP-së i 
justifikojnë titujt akademikë. Të ndarë nëpër tri thirrje të ndryshme 
akademike, 49% e profesorëve që mbajnë titullin profesor asistent i 
justifikojnë titujt, krahasuar me 21% të profesorëve që mbajnë thirrjen 
profesor i asocuar dhe vetëm 18% të atyre që mbajnë thirrjen profesor i 
rregullt.26  Vlerësimi i personelit akademik trajton vetëm aspektin formal 
dhe numerik të punimeve, siç është konsiderata nëse janë publikuar 
nëpër revista të indeksuara. Megjithatë, vlerësimi vetëm formal mbetet 
problematik për faktin se ka raste kur personeli akademik publikon në 
revista të indeksuara sipas rregullores aktuale në fuqi, por vetë revista 

mund ta humbë kredibilitetin me kalimin e kohës, kurse punimet e 
botuara aty mund të mos e plotësojnë asnjë kriter shkencor. Po ashtu, në 
fokus-grupin e organizuar nga CPC me personelin akademik të UP-së, u 
artikulua kritika se vlerësimet si të mësipërmet rreth (mos)justifikimeve 
të titujve akademikë bazohen në rregullativën ekzistuese të avancimeve 
dhe se aty nuk bëhet dallimi mes personelit të avancuar me rregullativën 
e mëparëshme dhe atij të avancuar me rregullativën aktuale. Kjo nuk 
nënkupton se personeli akademik i avancuar para se të aprovoheshin 
rregulloret dhe udhëzimet e reja domosdo është (jo)meritor. Megjithatë, 
nuk ekziston ndonjë hulumtim që t'i diferencojë profesorët e avancuar 
më herët nga të avancuarit e kohëve të fundit dhe t'i hetojë 
(mos)justifikimet e thirrjeve të tyre akademike.
 Duke qenë se thirrja akademike profesor i rregullt nënkupton 
kontratë të përhershme për ata/ato që e gëzojnë, profesorët e rregullt 
zakonisht nuk gjejnë ndonjë motiv për të zhvilluar kërkime shkencore 
pasi ta kenë marrë këtë thirrje dhe nuk përditësohen më me të arriturat a 
debatin e fundit shkencor në lëmin e tyre të specializimit.
 Pasi rregullativa aktuale u jep përparësi profesorëve të rregullt 
dhe atyre të asocuar (ndonëse një pjesë janë avancuar në shpërputhje me 
kriteret statutore) që të mentorojnë studentët e ardhshëm të doktoratës, 
ka rrezik potencial që mentorimi i doktorëve të ardhshëm të bëhet me 
standarde të ulëta dhe pa një cilësi rigoriozisht të kontrolluar, për shkak 
të mungesës së kompetencës profesionale të mentorëve. Meqë studimet 
e doktoratës kërkojnë studime të thelluara mbi një fushë specifike të cilat 
rezultojnë me një produkt të mirëfilltë shkencor siç është tema e 
doktoratës, përzgjedhja e mentorëve nuk do të duhej të bazohej vetëm në 
kriterin formal që të kenë thirrjen profesor i asocuar dhe profesor i rregullt, por 
në arritjet e tyre shkencore, në mënyrë që vetë mentorët të jenë të 
familjarizuar me temën, duke pasur specializime dhe botime 
ndërkombëtare në fushën e temave që mentorojnë. Rregullorja për 
Studimet e Doktoratës e Universitetit të Prishtinës u jep përparësi 
profesorëve të rregullt dhe profesorëve të asocuar për t’i mentoruar 
kandidatët doktorantë, kurse profesorëve asistentë u kërkon të paktën tri 
punime ndërkombëtare për t’i udhëhequr kandidatët doktorantë.27  
 Një politikë më e baraspeshuar e përzgjedhjes së mentorëve të 

temave të doktoratës do të rregullohej duke vendosur kriterin që 
mentorët e të trija thirrjeve akademike, nga profesor asistent te profesor 
i rregullt, të kenë të paktën tri punime shkencore kredibile të botuara 
viteve e fundit. Duke qenë se vetë kandidatët e doktoratës me rregulloren 
aktuale për studimet e doktoratës janë të obliguar ta publikojnë një 
punim shkencor para përfundimit të doktoratës, çështja shtrohet se si 
këta do të mund të mentoroheshin dhe të përkraheshin nga mentorët që 
kanë përvojë me procesin e botimit në revista ndërkombëtare me 
koeficient dhe recension rigoroz. Paralelisht me këtë, UP në 
bashkëpunim me MAShT duhet të krijojë mekanizma dhe vegla 
elektronike kundër plagjiarizmit dhe të paktën çdo doktoratë dhe tezë 
master do të duhej kontrolluar para se t’i lejohej mbrojtja publike. 
 Në një raport të botuar në shtator 2018 nga organizata 
Admovere përmblidhen 16 raste plagjiaturash të personelit akademik të 
UP-së, të raportuara në media që nga viti 1984 deri më 2016. Sipas këtij 
raporti: „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”.28  
 Në të shumtën e rasteve, denoncimet për plagjiaturat dhe 
publikimet e punimeve të personelit akademik nëpër revista ose shtëpi 
botuese grabitqare, të dyshimta e mashtruese, vijnë kryesisht nga mediat 
dhe jo nga profesorati i UP-së. Ka pak raste kur vetë profesorët e UP-së 
kanë denoncuar kolegë që kanë rënë ndesh me parimet etike të 
integritetit akademik gjatë kërkimeve dhe publikimeve shkencore, 
përfshirë këtu plagjiaturat dhe publikimet në revista grabitqare, të 
dyshimta e mashtruese. 
 Në Kodin e Nderit të Akademisë Ushtarake të ShBA-së 
shkruhet: „Kadeti nuk duhet të gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë a t’i 
tolerojë ata që i bëjnë këto veprime.”29  Thelbi i frymës së këtij kodi – pra, 
jo vetëm që të mos vidhet, por as të mos tolerohen gënjeshtra, mashtrimi 
e vjedhja – do të duhej të vlente pambarimisht edhe për personelin 
akademik në UP. Pra, thënë me të njëjtët terma: „Profesori nuk duhet të 
gënjejë, të mashtrojë, të vjedhë, as t‘i tolerojë të tjerët që i bëjnë këto 
veprime”. 

Për të kuptuar mungesën e kërkimeve shkencore të bazuara në integritet, 
duhet të përmenden përciptazi disa faktorë kontekstualë:

 • Së pari, në UP mungon debati shkencor për prodhimtarinë 
akademike pothuajse në çdo fushë. Shpesh ndodh që anëtarët e 
personelit akademik të mos jenë të informuar për punën akademike të 
njëri-tjetrit brenda një departamenti a fakulteti. Në revistat shkencore, 
por edhe në mediat e shkruara, rrallëherë ndesh ndonjë recension a 
vlerësim kritik mbi kontributin dhe origjinalitetin e ndonjë publikimi 
shkencor të shkruar nga ndonjë specialist për një tjetër të të njëjtës fushë. 
Në mungesë të një debati sistematik e rigoroz shkencor, botohet gjithçka 
dhe pa kritere, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë saj.

 • Së dyti, ndonëse relevanca shkencore e një produkti shkencor 
do të vlerësohej më së miri nga specialistët e fushës, këta, për shkak të 
konsideratave kolegiale, ngurrojnë t’ua vlerësojnë punën kolegëve. Nëse 
ndonjë biolog, kimist, ekonomist, jurist ose politolog do të vlerësonte se 
kolegu ka bërë plagjiat dhe është përfshirë në praktika të këqija të 
kërkimit shkencor që bien ndesh me integritetin akademik, kjo do të 
konsiderohej „jokolegiale”, duke marrë për bazë faktin se ambienti 
kulturor dhe akademik kosovar nuk është i ndërtuar mbi premisa të 
ruajtjes së integritetit moral dhe profesional.

 • Së treti, një numër shumë i madh i personelit akademik heziton 
të denoncojë kolegët për plagjiat ose mashtrim akademik, nga frika se 
kolegët me thirrje më të lartë akademike do të hakmerren me ndëshkim 
e diskriminim gjatë procesit të avancimeve të ardhshme. 

 • Së katërti, në botimet shkencore të institucioneve të arsimit të 
lartë në Kosovë, përfshirë UP-në, mungon kultura akademike e 
recensimit anonim („blind peer review”) të një punimi shkencor. 
Mungesa e funksionalizimit real të Këshillit të Etikës dhe mungesa e 
trajtimit, në mënyrë autonome dhe anonime, të çështjeve që lidhen me 
etikën dhe integritetin akademik ka bërë që çështjet e plagjiatit, të 
publikimeve mashtruese dhe të praktikave korruptive të personelit 
akademik të mbesin të pandëshkuara.

 • Së pesti, që në gjenezë UP është perceptuar më shumë si një 
lloj foltorje, pra si vend ku ligjërohet dhe riprodhohet dija (mësimdhënia) 
dhe jo si një vend ku krijohen dije të reja (bëhet kërkim shkencor). 
Ndonëse aspekti i mësimdhënies është mision sublim i çdo universiteti, 
reduktimi i tij vetëm në mësimdhënie e shndërron universitetin në 
shkollë, ku kërkimi shkencor nuk ekziston fare ose mbetet në periferi të 
veprimtarisë. Ndonëse potencialisht UP në misionin e vet ka 
përmbushjen e nevojave për mësimdhënie dhe kërkim shkencor, ky 
mision aktualisht mbetet i parealizuar. Gjatë pesë viteve të fundit, për 
shkak të aprovimit të rregullativës dhe fillimit të zbatimit të kritereve të 
avancimit akademik, personeli akademik në UP ka filluar t’u kushtojë më 
shumë kujdes edhe kërkimit edhe publikimit shkencor.

 • Së gjashti, një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik 
në UP kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë qoftë në institucione të 
tjera publike a private të arsimit të lartë, qoftë në institucione shtetërore 
ose biznese private. Në mungesë të kohës, një pjesë e personelit 
akademik nuk ka punuar në mënyrë konsistente në projektet kërkimore 
dhe për t’i arritur sa më shpejt dhe sa më lehtë titujt akademikë, në 
mungesë të rregullave të qarta se çka do të merret në konsideratë e çka jo 
në procesin e avancimit akademik (pra, cilat punime dhe në çfarë 
platformash), ka botuar punime pa vlerë bazike, vetëm e vetëm sa për t’i 
përmbushur kriteret formale. 

 • Së shtati, çdo avancim akademik nënkupton edhe implikime 
financiare. Profesorët e rregullt paguhen më shumë se të asocuarit, kurse 
këta të fundit më shumë se profesorët asistentë. Implikimet e tjera të 
tërthorta financiare kanë të bëjnë me faktin se profesorët e rregullt dhe 
ata të asocuar kanë të drejtë të mentorojnë tema doktoratash, çka po 
ashtu u paguhet. Marrja e titullit akademik profesor i rregullt 
nënkuptohet siguri ligjore e financiare. Stabilitet ligjor, meqë pas marrjes 
së këtij titulli profesori gëzon kontratë të përhershme dhe ligjërisht nuk i 
kërkohen publikime të mëtejme. Një pjesë e profesorëve që marrin 
titullin, pushojnë aktivitetin hulumtues e botues, pasi nuk i nënshtrohen 
më asnjë rivlerësimi. Stabiliteti financiar ka të bëjë me pagën më të lartë 
dhe mundësitë e shtuara për përftime nga UP, siç është, fjala vjen, 
mentorimi i temave të doktoratës.

 • Së teti, një pjesë e personelit akademik në UP nuk është 
trajnuar për kërkime shkencore dhe nuk ndjek trendet e fundit të 
kërkimit shkencor, të botuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare. 
Pengesë në këtë drejtim mbetet çështja se një pjesë e personelit akademik 
nuk njohin gjuhë tjetër veç shqipes e serbishtes dhe ende janë të 
papërditësuar me metodat e teoritë e reja të procedimeve shkencore. Për 
shkak të pengesave si këto, një pjesë e personelit nuk ka mundësi të 
botojë në revista të njëmendta shkencore, duke mos qenë e pajisur me 
dijet e fundit metodologjike dhe teorike nëpër fushat përkatëse të 
specializimit. Ky personel nuk është i familjarizuar as me revistat 
shkencore krebile dhe as me idetë e fundit shkencore që qarkullojnë dhe 
testohen nëpër to.

 • Së nënti, kërkimi shkencor mbetet sporadik dhe i pasistemuar 
edhe te pjesa tjetër e personelit akademik që mundet dhe di të botojë në 
revista me recension ndërkombëtar. Ndonëse një pjesë e personelit të 
UP-së ka përvojë në projekte ndërkombëtare kërkimore dhe njohuri 
gjuhësore, teorike e metodologjike për fushat përkatëse të kërkimit 
shkencor, mbështetja institucionale dhe financiare ka munguar. Zhvillimi 
i një projekti kërkimor shkencor dhe publikimi i rezultateve shkencore 
kërkon kapacitete humane, teknike dhe financiare. Ka tashmë praktika të 
stabilizuara edhe në rajon, në vendet e BE-së e deri në Australi, që pas 
çdo publikimi shkencor, personeli akademik të përfitojë mbështetje të 
drejtpërdrejtë financiare. UP nuk ka fond për kërkime shkencore dhe 
personeli i vet që boton nëpër revistat më të mira shkencore nuk përfiton 
asnjë mbështetje financiare, ndonëse me publikimet e veta kontribuon 
drejtpërdrejt në zhvillimin dhe rangimin më të mirë të UP-së.

 Deri më tani, problemi që lidhet me pandershmërinë akademike 
dhe botimet e personelit të UP-së në revista grabitqare, të dyshimta e 
mashtruese, është trajtuar në nivel të simptomave ose pasojave, por 
asnjëherë seriozisht e sistematikisht në nivel të shkaqeve. Problemi 
strukturor, pos të tjerash, ka të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës për 
kërkime shkencore, duke u qasur në platforma të indeksuara në internet 
që botojnë gjetjet e fundit shkencore, pastaj në planifikimin dhe ndarjen 

e fondeve për përkrahjen e kërkimit, krijimin e programeve kërkimore, 
mirëmbajtjen dhe financimin e institucioneve shkencore, rrjetëzimin 
ndërkombëtar të UP-së, organizimin e konferencave ndërkombëtare me 
relevancë shkencore dhe themelimin dhe indeksimin e revistave në 
platforma kredibile. Këto probleme nuk mund t’i adresojë asnjë 
akademik individualisht; ato mbesin detyra dhe përgjegjësi që duhet të 
përmbushen nga Qeveria e Kosovës, respektivisht MAShT në 
bashkëpunim me UP-në. 
 Kohë pas kohe MAShT dhe një pjesë e shoqërisë civile, e shumë 
më rrallë vetë UP, kanë provuar të merren me pasojat, duke trajtuar raste 
dhe botime individuale në revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. 
Kjo qasje nuk i adreson shkaktarët e problemit. Qeveria e Kosovës, 
respektivisht MAShT, por as UP-ja, nuk kanë ndonjë plan konkret, as 
afatshkurtër as afatgjatë, për adresimin e shkaqeve që lidhen me 
mungesën e integritetit akademik. Paralelisht me adresimin e pasojave të 
rënda që shkakton plagjiarizimi dhe mungesa e integritetit, MAShT dhe 
UP duhet të krijojnë infrastrukturë dhe mbështetje për të motivuar 
financiarisht kërkimin shkencor. Shkaqet shpërfaqen në mënyrë 
sistematike dhe strukturore, prandaj edhe politikat për adresimin e tyre 
duhet të jenë sistematike dhe strukturore.

Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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REKRUTIME DHE AVANCIMET AKADEMIKE



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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34 Po aty, neni 11, pika 4 dhe 6.
35 Po aty, neni 11, pika 12.

REKRUTIME DHE AVANCIMET AKADEMIKE



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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36 Shih: Universiteti i Prishtinës: Rregullore për Procedura Përzgjedhëse Lidhur me Emërim, Riemërim dhe 
Avancimin e Personelit Akademik në Universitetin e Prishtinës „Hasan Prishtina”, Nr. Prot. 465, 2 mars 2018, neni 
11, pika 19. Qasur më 05 dhjetor 2018 në: https://www.uni-pr.edu/desk/inc/me-
dia/C15E46D5-5159-4E97-B8CB-D69734E39CA4.pdf  

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

37 Po aty, neni 11, pika 25.
38 Universiteti i Prishtinës: Kodi i Etikës i stafit akademik të Universitetit të Prishtinës „Hasan Prishtina”, Nr. 
Prot. 1/751, 19 korrik 2013, neni 4, pika 5. Qasur më 07 dhjetor 2018 në: https://www.uni-pr.edu/desk/inc/me-
dia/CFEBCD0D-8BC1-462A-8BF6-6C41152AD4B4.pdf
39 Po aty, neni 11.
40 Po aty, neni 12.
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REKRUTIME DHE AVANCIMET AKADEMIKE



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

47

REKRUTIME DHE AVANCIMET AKADEMIKE



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

42 Universiteti i Prishtinës: Rekomandim, Nr. Prot.1/344, 22 qershor 2016. 
43 Po aty, pika III, f. 2.
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„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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44 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës: Udhëzim Administrativ (MAShT) Nr. 01/2018 
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loads/2018/01/ua-nr-01-2018-parimet-e-njohjes-se-platoformave-dhe-revistave-nderkombetare-me-recension.pdf
45 Po aty.

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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REKRUTIME DHE AVANCIMET AKADEMIKE



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

52

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.
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Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

Rekomandime të përgjithshme për UP-në:

• Të hartojë një Statut të ri. Statuti duhet, pos të tjerash, t’i rregullojë 
parimet bazë të sjelljes dhe të integritetit akademik dhe t’i listojë në 
mënyrë precize, eksplicite dhe pa dykuptimësi kriteret dhe procedurat e 
emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit akademik.

• Të rishkruajë Kodin e Etikës dhe Rregulloren për Masa dhe Procedura 
Disiplinore dhe të hartojë udhëzues për zbatimin e këtyre dokumenteve 
në përputhje me Kodin Evropian të Sjelljes për Integritet në Kërkim 
Shkencor.

Rekomandime specifike për Këshillin Drejtues dhe Senatin e 
UP-së:

• Të themelojë një Fond për Kërkime Shkencore, përmes një linje të 
veçantë buxhetore.

• Të hartojë kod specifik për integritet të personelit akademik, ku 
saktësohen procedurat e kërkimit shkencor, menaxhimi i të dhënave, 
rregullimi i financimit dhe konflikti i interesit, së bashku me parimet bazë 
të sjelljes. Paralelisht me këtë, të hartohet një udhëzues për zbatimin e 
këtij kodi, duke i përfshirë procedurat, mekanizmat dhe masat e qarta 
disiplinore.

• Kontratat e punës dhe të angazhimit mes personelit akademik dhe 
UP-së duhet të përmbajnë një kontratë shtesë me parimet bazë të etikës 
dhe të integritetit akademik. Nënshkrimi dhe pranimi i një kontrate të 
tillë do të nënkuptonte zotimin ndaj parimeve bazë të integritetit 
akademik, si pjesë përbërëse e kësaj kontrate.
• Rektorati i UP-së, në bashkëpunim me njësitë akademike, duhet të 

ndërtojë një fushatë informimi, trajnimi dhe parandalimi lidhur me 
praktikat e sjelljes së keqe akademike dhe të shkeljeve të tjera të normave 
të integritetit.
 
• Të krijohet një regjistër publik, i afishuar në uebfaqen e UP-së, me të 
gjitha tezat e doktoratave, të magjistraturave dhe atyre bachelor, përmes 
së cilit të evidentohen të gjitha të dhënat për tezat e mbrojtura në UP, 
kandidatët dhe mentorët.

• Të përkrahë dhe të promovojë një politikë rigoroze të mentorimit të 
temave, me fokus te ato të doktoratës. Kriter për mentorimin e temave të 
doktoratës duhen të jenë volumi dhe relevanca e publikimeve shkencore 
të mentorëve, dhe jo detyrimisht thirrjet e tyre akademike. Ky kriter 
duhet të vlejë njësoj për thirrjet profesor asistent, profesor i asocuar ose 
profesor i rregullt. 

• Universiteti i Prishtinës duhet të ndërtojë mekanizma dhe mjete 
elektronike përmes së cilave do të mund të hetojë paraprakisht 
(jo)origjinalitetin e temave të masterit dhe të doktoratës, para se ato të 
mbroheshin. Po kështu, mentorët e temave të masterit dhe të doktoratës 
duhet ta marrin mentorimin si përgjegjësi akademike.

Për Këshillin e Etikës:

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe të ulë në grada akademike të gjithë personelin akademik 
që ka fituar grada përmes punimeve të botuara në revista ose shtëpi 
botuese mashtruese. Kjo do të jepte shembull të mirë se praktikat e tilla 
janë të papranueshme dhe të ndëshkueshme dhe do ta shkurajonte 
vazhdimin e keqbërjes në shkencë.

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe t’ia heqë titullin shkencor „doktor” anëtarëve të 
personelit akademik, tezat e të cilëve vërtetohet se janë shkruar në 
shpërputhje me praktikat e mira të kërkimit shkencor, duke falsifikuar, 
fabrikuar dhe/ose plagjiarizuar të dhënat.

• T’i zbatojë masat ndëshkuese ndaj anëtarëve të Komisioneve 
Vlerësuese për fabrikim ose falsifikim të të dhënave dhe/ose paraqitje 
selektive të të arriturave shkencore e profesionale të kandidatëve që 
aplikojnë në konkurset e UP-së. Komisionet Vlerësuese nuk duhet të 
vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve, por 
edhe relevancën dhe kontributin domethënës shkencor të punimeve 
përkatëse.

• Të publikojë një Vjetar të Statistikave me rastet, procedurat dhe masat 
e shqiptuara. Për të gjitha rastet duhet ruajtur konfidencialitetin e emrave 
të personave nën procedurë.

Rekomandime për njësitë akademike: 

• Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen që të vlerësojnë në mënyrë 
autonome, objektivisht dhe me integritet kandidatët dhe personelin 
akademik gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Këto 
Komisione duhet të themelohen nga departamentet/degët dhe duhet të 
shndërrohen në mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të 
kontributit shkencor domethënës të punimit të kandidatëve. Po ashtu, 
Këshilli i Etikës duhet të zbatojë masat ndëshkuese për fabrikimin ose 
falsifikimin e të dhënave dhe/ose paraqitjen selektive të të arriturave 
shkencore e profesionale të kandidatëve gjatë shkrimit të referateve nga 
Komisionet Vlerësuese. 

• Departamentet brenda njësive akademike duhet të ndërtojnë një 
politikë të mentorimit të temave të magjistraturës dhe të doktoratës sipas 
fushës së specializimit të personelit akademik të tyre. Kjo do të 
mundësonte një mentorim më të kujdesshëm dhe një kontroll më rigoroz 
sa i përket cilësisë së kërkimeve shkencore të temave master ose të 
doktoratës.

• Pa përjashtim, të gjitha temat MA dhe PhD, të mbrojtura në UP, duhet 
të botohen në uebfaqen e UP-së dhe t’i nënshtrohen edhe kontrollit 
publik. Ky veprim rrit transparencën dhe kredibilitetin e mentorimit të 
temave.

Për MAShT:

• Të themelojë një Komision Shtetëror mbi Ndershmërinë Shkencore që 
do t’i hetonte të gjitha rastet e shkeljes së etikës dhe të integritetit 
akademik nëpër të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit të 
lartë në Kosovë. Ky do të ishte mekanizmi më i lartë për adresimin e 
rasteve të shkeljes së etikës dhe të integritetit akademik në nivel vendi, me 
kompetencë për të trajtuar raste ex officio dhe kur instancat e tjera i 
neglizhojnë. Pasi rastet do të trajtoheshin fillimisht në nivel të brendshëm 
të institucioneve të arsimit të lartë përmes Rregulloreve të Etikës dhe të 
Integritetit, në rast moszbatimi të procedurave të hetimit dhe të 
ndëshkimit, palët me interes do të kishin mundësinë t’i adresonin rastet 
në këtë instancë më të lartë. Modalitetet e këtij organi mund të merren 
nga rasti i Suedisë.

• Gjatë vitit 2020 duhet të hartojë një udhëzim të ri administrativ për 
njohjen e platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension. 
Udhëzimi i ri i MAShT-it duhet të krijojë siguri ligjore afatgjate dhe të 
hartohet në bashkëpunim me të gjitha palët e interesit, përfshirë 
profesoratin e UP-së, menaxhmentin e Rektoratit dhe të fakulteteve, si 
dhe shoqërinë civile.

Për Zyrën e BE-së në Kosovë:

• Të kushtëzojë financimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe 
veçanërisht të UP-së me miratimin dhe zbatimin e praktikave të mira të 
kërkimit shkencor, duke përfshirë këtu demonstrimin konkret përpara 
këtyre institucioneve se rastet e raportuara dhe të provuara për keqsjelle 
akademike dhe thyerje të parimeve të integritetet akademik hetohen dhe 
ndëshkohen me vendime të prera.
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REKOMANDIME:



Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

Rekomandime të përgjithshme për UP-në:

• Të hartojë një Statut të ri. Statuti duhet, pos të tjerash, t’i rregullojë 
parimet bazë të sjelljes dhe të integritetit akademik dhe t’i listojë në 
mënyrë precize, eksplicite dhe pa dykuptimësi kriteret dhe procedurat e 
emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit akademik.

• Të rishkruajë Kodin e Etikës dhe Rregulloren për Masa dhe Procedura 
Disiplinore dhe të hartojë udhëzues për zbatimin e këtyre dokumenteve 
në përputhje me Kodin Evropian të Sjelljes për Integritet në Kërkim 
Shkencor.

Rekomandime specifike për Këshillin Drejtues dhe Senatin e 
UP-së:

• Të themelojë një Fond për Kërkime Shkencore, përmes një linje të 
veçantë buxhetore.

• Të hartojë kod specifik për integritet të personelit akademik, ku 
saktësohen procedurat e kërkimit shkencor, menaxhimi i të dhënave, 
rregullimi i financimit dhe konflikti i interesit, së bashku me parimet bazë 
të sjelljes. Paralelisht me këtë, të hartohet një udhëzues për zbatimin e 
këtij kodi, duke i përfshirë procedurat, mekanizmat dhe masat e qarta 
disiplinore.

• Kontratat e punës dhe të angazhimit mes personelit akademik dhe 
UP-së duhet të përmbajnë një kontratë shtesë me parimet bazë të etikës 
dhe të integritetit akademik. Nënshkrimi dhe pranimi i një kontrate të 
tillë do të nënkuptonte zotimin ndaj parimeve bazë të integritetit 
akademik, si pjesë përbërëse e kësaj kontrate.
• Rektorati i UP-së, në bashkëpunim me njësitë akademike, duhet të 

ndërtojë një fushatë informimi, trajnimi dhe parandalimi lidhur me 
praktikat e sjelljes së keqe akademike dhe të shkeljeve të tjera të normave 
të integritetit.
 
• Të krijohet një regjistër publik, i afishuar në uebfaqen e UP-së, me të 
gjitha tezat e doktoratave, të magjistraturave dhe atyre bachelor, përmes 
së cilit të evidentohen të gjitha të dhënat për tezat e mbrojtura në UP, 
kandidatët dhe mentorët.

• Të përkrahë dhe të promovojë një politikë rigoroze të mentorimit të 
temave, me fokus te ato të doktoratës. Kriter për mentorimin e temave të 
doktoratës duhen të jenë volumi dhe relevanca e publikimeve shkencore 
të mentorëve, dhe jo detyrimisht thirrjet e tyre akademike. Ky kriter 
duhet të vlejë njësoj për thirrjet profesor asistent, profesor i asocuar ose 
profesor i rregullt. 

• Universiteti i Prishtinës duhet të ndërtojë mekanizma dhe mjete 
elektronike përmes së cilave do të mund të hetojë paraprakisht 
(jo)origjinalitetin e temave të masterit dhe të doktoratës, para se ato të 
mbroheshin. Po kështu, mentorët e temave të masterit dhe të doktoratës 
duhet ta marrin mentorimin si përgjegjësi akademike.

Për Këshillin e Etikës:

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe të ulë në grada akademike të gjithë personelin akademik 
që ka fituar grada përmes punimeve të botuara në revista ose shtëpi 
botuese mashtruese. Kjo do të jepte shembull të mirë se praktikat e tilla 
janë të papranueshme dhe të ndëshkueshme dhe do ta shkurajonte 
vazhdimin e keqbërjes në shkencë.

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe t’ia heqë titullin shkencor „doktor” anëtarëve të 
personelit akademik, tezat e të cilëve vërtetohet se janë shkruar në 
shpërputhje me praktikat e mira të kërkimit shkencor, duke falsifikuar, 
fabrikuar dhe/ose plagjiarizuar të dhënat.

• T’i zbatojë masat ndëshkuese ndaj anëtarëve të Komisioneve 
Vlerësuese për fabrikim ose falsifikim të të dhënave dhe/ose paraqitje 
selektive të të arriturave shkencore e profesionale të kandidatëve që 
aplikojnë në konkurset e UP-së. Komisionet Vlerësuese nuk duhet të 
vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve, por 
edhe relevancën dhe kontributin domethënës shkencor të punimeve 
përkatëse.

• Të publikojë një Vjetar të Statistikave me rastet, procedurat dhe masat 
e shqiptuara. Për të gjitha rastet duhet ruajtur konfidencialitetin e emrave 
të personave nën procedurë.

Rekomandime për njësitë akademike: 

• Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen që të vlerësojnë në mënyrë 
autonome, objektivisht dhe me integritet kandidatët dhe personelin 
akademik gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Këto 
Komisione duhet të themelohen nga departamentet/degët dhe duhet të 
shndërrohen në mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të 
kontributit shkencor domethënës të punimit të kandidatëve. Po ashtu, 
Këshilli i Etikës duhet të zbatojë masat ndëshkuese për fabrikimin ose 
falsifikimin e të dhënave dhe/ose paraqitjen selektive të të arriturave 
shkencore e profesionale të kandidatëve gjatë shkrimit të referateve nga 
Komisionet Vlerësuese. 

• Departamentet brenda njësive akademike duhet të ndërtojnë një 
politikë të mentorimit të temave të magjistraturës dhe të doktoratës sipas 
fushës së specializimit të personelit akademik të tyre. Kjo do të 
mundësonte një mentorim më të kujdesshëm dhe një kontroll më rigoroz 
sa i përket cilësisë së kërkimeve shkencore të temave master ose të 
doktoratës.

• Pa përjashtim, të gjitha temat MA dhe PhD, të mbrojtura në UP, duhet 
të botohen në uebfaqen e UP-së dhe t’i nënshtrohen edhe kontrollit 
publik. Ky veprim rrit transparencën dhe kredibilitetin e mentorimit të 
temave.

Për MAShT:

• Të themelojë një Komision Shtetëror mbi Ndershmërinë Shkencore që 
do t’i hetonte të gjitha rastet e shkeljes së etikës dhe të integritetit 
akademik nëpër të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit të 
lartë në Kosovë. Ky do të ishte mekanizmi më i lartë për adresimin e 
rasteve të shkeljes së etikës dhe të integritetit akademik në nivel vendi, me 
kompetencë për të trajtuar raste ex officio dhe kur instancat e tjera i 
neglizhojnë. Pasi rastet do të trajtoheshin fillimisht në nivel të brendshëm 
të institucioneve të arsimit të lartë përmes Rregulloreve të Etikës dhe të 
Integritetit, në rast moszbatimi të procedurave të hetimit dhe të 
ndëshkimit, palët me interes do të kishin mundësinë t’i adresonin rastet 
në këtë instancë më të lartë. Modalitetet e këtij organi mund të merren 
nga rasti i Suedisë.

• Gjatë vitit 2020 duhet të hartojë një udhëzim të ri administrativ për 
njohjen e platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension. 
Udhëzimi i ri i MAShT-it duhet të krijojë siguri ligjore afatgjate dhe të 
hartohet në bashkëpunim me të gjitha palët e interesit, përfshirë 
profesoratin e UP-së, menaxhmentin e Rektoratit dhe të fakulteteve, si 
dhe shoqërinë civile.

Për Zyrën e BE-së në Kosovë:

• Të kushtëzojë financimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe 
veçanërisht të UP-së me miratimin dhe zbatimin e praktikave të mira të 
kërkimit shkencor, duke përfshirë këtu demonstrimin konkret përpara 
këtyre institucioneve se rastet e raportuara dhe të provuara për keqsjelle 
akademike dhe thyerje të parimeve të integritetet akademik hetohen dhe 
ndëshkohen me vendime të prera.
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Universitetet më të mira gjithandej globit provojnë të rekrutojnë 
personelin akademik më të shkathët e më kompetent. Universitetet 
moderne rekrutojnë personel kompetent jo vetëm të aftë për të dhënë 
mësim, por mbi së gjitha, për t’u përfshirë në drejtimin e projekteve 
shkencore ndërkombëtare që rezultojnë me publikime, të arritura dhe 
shpikje shkencore. Nami i universiteteve matet me namin e profesorëve, 
kontributi i të cilëve është domethënës në publikime shkencore, shpikje 
dhe patenta, të cilat zakonisht realizohen përmes projekteve shkencore 
në nivel kombëtar ose ndërkombëtar. 
 Procesi i rekrutimit dhe avancimit të personelit akademik në UP 
e më gjerë në vend jo rrallë është shoqëruar me mungesë transparence, 
paanësie a objektiviteti. Ka raste kur Komisionet Vlerësuese të UP-së, që 
ngarkohen të përzgjedhin me ndershmëri kandidatët më të mirë në 
konkurset e shpallura, vlerësojnë pa integritet, duke u mundësuar 
kandidatëve më pak meritorë të punësohen ose të avancohen. 
Fondacioni Evropian i Shkencës rekomandon se udhëzuesit që merren 
me praktikat e mira shkencore duhet të përfshijnë, pos të tjerash, edhe 
„emërimin e akademikëve dhe hulumtuesve të tjerë”30  dhe se procesi i 
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet. Sipas këtij fondacioni, 
„praktika e mirë shkencore përqafon të gjitha procedurat dhe praktikat 
që janë të nevojshme për planifikimin, kryerjen dhe raportimin e kërkimit 
dhe studimit brenda një kornize të integritetit shkencor.”31  
 Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: Statuti) obligon 
personelin akademik jo vetëm të respektojë autonominë dhe lirinë në 
kërkime shkencore, por edhe të sillet në përputhje me standardet më të 
larta të integritetit. Sipas Statutit, personeli akademik duhet të sillet në 
përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, 
objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë e udhëheqjes dhe 

është i obliguar të respektojë parimet e ndershmërisë profesionale e 
shkencore, si dhe ato të kodit etik.32  Pra, nëse Statuti do të zbatohej në 
plotni dhe Komisionet Vlerësuese me hallkat e tjera të zinxhirit 
vendimmarrës do t’i vlerësonin kandidatët aplikues në konkurs me 
integritet, përgjegjësi dhe objektivitet, procesi i rekrutimit dhe avancimit 
të personelit akademik do të ishte meritor. Meqë këto premisa themeltare 
të vlerësimit të kandidatëve që aplikojnë për t’u rekrutuar dhe për t’u 
avancuar në UP shpeshherë nuk zbatohen në praktikë nga Komisionet 
Vlerësuese dhe hallkat e tjera të vendimmarrjes, UP-ja përballet me 
kritika të vazhdueshme për avancime të çrregullta dhe jomeritore. 
 Kriteret dhe procedurat parashohin një zinxhir të gjatë të 
mekanizmave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 
dhe janë të rregulluara me Statut. Kjo fillon me propozimet e njësisë 
akademike për kandidatët që kanë aplikuar në konkurs dhe përfundon 
me vendimin dhe votimin përfundimtar të Senatit dhe emërimin e tyre 
nga Rektori.
Janë disa probleme të njëkohshme që shfaqen gjatë zbatimit të kritereve 
dhe procedurave për rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik në 
UP: 
 • Së pari, ka paqartësi dhe joprecizitet: kriteret dhe normat për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik nuk janë të përcaktuara 
në mënyrë precize; 
 • Së dyti, ka veprime arbitrare dhe pa integritet: një pjesë e 
Komisioneve Vlerësuese që propozojnë rekomandimet fillestare për 
rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik ose hallkat e 
menaxhmentit veprojnë pa integritet ose arbitrarisht gjatë hartimit të 
rekomandimeve dhe gjatë vendimmarrjes;
 • Së treti, ka pasiguri ligjore: ndër anëtarët e personelit akademik 
që kanë publikuar nëpër revista të indeksuara në platforma të pranuara 
nga rregullativa në fuqi, ka pasiguri që në të ardhmen mund të mos u 
vlejnë më publikimet në procesin e avancimit.

UP ende nuk ka miratuar dokumente që e rregullojnë procedurën dhe 
kriteret për avancimin akademik në aspektin afatgjatë. Më 2017, Senati 
miratoi një Rekomandim përmes së cilit u vendosën kriteret për 

avancimit e personelit akademik, të cilin e e zhvlerësoi Udhëzimi 
Administrativ i MAShT-it i vitit 2018 mbi njohjen e platformave dhe të 
revistave ndërkombëtare me recension. Rrjedhimisht, po të njëjtin vit 
Senati aprovoi një rregullore të re për procedurat e përzgjedhjes lidhur 
me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik. 
Mospërcaktimi i kritereve dhe procedurave që e rregullojnë emërimin, 
riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP në aspektin 
afatgjatë dhe ndryshimet e shpeshta të rregulloreve krijojnë pasiguri 
ligjore në mesin e personelit akademik.

a) Paqartësia e kritereve statutore

Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë emërimin, riemërimin dhe 
avancimin e personelit akademik në UP ka paqartësi dhe mungesë 
saktësimi. Kjo paqartësi statutore pastaj është bartur fjalë për fjalë edhe 
tek Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse, e aprovuar në mars 2018, 
në të cilën nenet 175, 176 dhe 177 të Statutit janë integruar duke u 
shndërruar në nenet 4, 5 dhe 6. Për t’i sjellë në vëmendje, në vazhdim po 
i japim të plotë nenin 4 dhe 5 të Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse 
duke i theksuar fjalët që tregojnë paqartësi dhe joprecizitet.

Neni 4
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të rregullt

1. Në pajtim me nenin 175 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të rregullt të Fakultetit, kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë 
shkencore për lëndën që dëshmohet me:
1.2.1. Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, 
publikimeve në revista ndërkombëtare shkencore me më së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si 
autor i parë ose korrespodent;
1.2.2. Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 
ndërkombëtare;

1.2.3. Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme;
1.2.4. Aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së 
arsyeshme;
1.2.5. Aftësi për udhëheqje akademike;
1.2.6. Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.

Neni 5
Zgjedhja në thirrjen e Profesorit të asocuar 

Në pajtim me nenin 176 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, për 
titullin e profesorit të asocuar, kandidati duhet të ketë këto kualifikime:
1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës;
1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në 
revista ndërkombëtare shkencore, me së paku tri punime kryesore të 
publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;
1.3. Të tregojë aftësi për mësimdhënie;
1.4. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës.

Nenet 175, 176, 177 të Statutit, respektivisht nenet 4, 5 dhe 6 të 
Rregullores për Procedurat Përzgjedhëse u kërkojnë kandidatëve që 
synojnë titullin akademik profesor i rregullt, profesor i asocuar dhe 
profesor asistent, ndër të tjera, një numër të monografive, pa saktësuar 
sa. Për shembull, për ta marrë thirrjen akademike profesor i rregullt, Neni 
175 i Statutit në pikën 1.2.1 si dhe neni 4 i Rregullores për Procedurat 
Përzgjedhëse kërkojnë nga kandidatët të kenë të botuar, pos teksteve 
mësimore dhe së paku pesë punimeve kryesore nëpër revista 
ndërkombëtare, „një numër të rëndësishëm të monografive”, kërkesë 
kjo e mbushur me formulime krejtësisht të paqarta, të pamatshme dhe 
konfuze. Njëlloj, kriteret e vendosura nga pika 1.2.3 deri te 1.2.5, të tilla 
si „përvojë afatgjate në projekte të kërkimeve themelore”, „aftësi e lartë 
arsimore dhe pedagogjike përmes praktikës së arsyeshme”, „aftësi për 
udhëheqje akademike” janë kritere dhe formulime joprecize dhe të 
pakuptimta.

 Për thirrjen akademike profesor i asocuar, Statuti dhe Rregullorja 
për Procedurat Përzgjedhëse kërkojnë, ndër të tjera, tri punime kryesore 
të botuara në revista ndërkombëtare dhe „një numër të zgjedhur të 
monografive”. Edhe këtu është vënë kriteri që kandidatët të tregojnë 
„aftësi për mësimdhënie”, që parakupton se UP-ja ka të zhvilluar sistem 
për matjen e performances së mësimdhënies cilësore përmes 
indikatorëve të matshëm. Sidoqoftë, asnjëherë deri në momentin kur po 
shkruhet ky studim, profesorët që mbajnë thirrjen profesor asistent dhe 
profesor i asocuar nuk kanë marrë ndonjë vlerësim me shkrim nga 
strukturat e UP-së lidhur me performancën e tyre në mësimdhënie. Kjo 
do të thotë se praktikisht ky kriter nuk është zbatuar asnjëherë. Përveç tij, 
nga kandidatët që aplikojnë për thirrjen akademike profesor i asocuar 
kërkohet që „të dëshmoj[n]ë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit 
përkatës”. Edhe këtu, formulimet mbesin të paqarta dhe të pamatshme.
 Përtej paqartësive ndërmjet një numri „të rëndësishëm” dhe 
tjetrit „të zgjedhur” të monografive, paradoksi qëndron në faktin se 
„numri i zgjedhur” kërkohet krejt njëlloj si për kandidatët që synojnë 
thirrjen profesor asistent ashtu edhe për ata që synojnë thirrjen profesor 
i asocuar. Duke lënë anash ç’thotë Statuti, një pjesë e madhe e personelit 
akademik ka fituar thirrjet më të larta akademike nga profesor asistent 
deri tek profesor i rregullt, duke mos e botuar madje as edhe një 
monografi të vetme. 
 Edhe po e lamë mënjanë çështjen e mungesës së monografive, 
problemi tjetër shfaqet tek mungesa e punimeve shkencore. Për ta marrë 
titullin profesor i rregullt, Statuti u kërkon kandidatëve „së paku pesë 
punime kryesore të publikuara në revista shkencore ose artistike, si autor 
i parë ose korrespondent”, për thirrjen profesor i asocuar kërkon tri 
punime, kurse për thirrjen profesor asistent një punim. Duke qenë se në 
Statut nuk përkufizohet çfarë është „revista ndërkombëtare”, një numër 
i madh i profesoratit të UP-së janë avancuar me punime të publikuara 
nëpër „revista ndërkombëtare” që gjithnjë e më shumë po vihen nën 
reflektorët e kritikës. Mbasi deri në vitin 2013 mungonte një normë 
rregullative për definimin e revistave ndërkombëtare, një pjesë e madhe e 
profesoratit të UP-së qe avancuar nëpër thirrje të ndryshme akademike, 
duke botuar nëpër revista grabitqare, të dyshimta e mashtruese. Revistat 

konsiderohen grabitqare, të dyshimta e mashtruese për faktin se punimet 
e publikuara në to nuk i nënshtrohen ndonjë recensioni anonim (peer 
review) dhe në to botohet pa asnjë kriter a standard minimal, në stilin à 
la filanfistekian e rrushkalaveshian. Në fakt, i vetmi kriter që këto revista 
ia kishin vënë vetes ishte që „shkencëtarët” që botonin në to të bënin 
paraprakisht një pagesë për t’ia hapur rrugën botimit.

b) Komisionet Vlerësuese

Mungesa e integritetit akademik vërehet edhe tek Komisionet Vlerësuese 
të thirrura për t’i vlerësuar kandidatët qoftë gjatë punësimit për herë të 
parë në UP, qoftë gjatë avancimit të personelit ekzistues. Ka raste kur 
Komisionet Vlerësuese vlerësojnë arbitrarisht ose pa respektuar 
integritetin akademik, ose të dyja, duke dëshmuar joprofesionalizëm. 
Vlerësimi arbitrar vjen edhe për shkak të faktit se rregullat statutore janë 
të paqarta dhe joprecize dhe kjo u jep hapësirë Komisioneve Vlerësuese 
t’i interpretojnë normat statutore në fuqi sipas preferencave që kanë për 
kandidatët individualë. Vlerësimet joprofesionale të anëtarëve në 
Komisionet Vlerësuese shfaqen kur kandidatëve potencialë u 
nënshkruajnë recensione pozitive për t’u rekrutuar ose avancuar si 
personel akademik, ndonëse janë larg përmbushjes së kritereve statutore 
bazë, ose kur i vlerësojnë negativisht kandidatët që përmbushin të gjitha 
kriteret për t’u rekrutuar ose për t’u avancuar. 
 Statuti, Rregullorja për Procedurat Përzgjedhëse dhe Kodi i 
Etikës janë tri dokumente që rregullojnë procedurat e konkursit, 
Komisionet Vlerësuese dhe parimet etike. Mirëpo, Statuti nuk e rregullon 
mirëfilli përbërjen e Komisioneve Vlerësuese dhe raportin mes 
departamenteve dhe këshillit të fakultetit kur është fjala për propozimet 
e Komisionit Vlerësues.
 Ndonëse në Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse nuk 
përmendet fjala integritet, prapëseprapë aty shprehimisht thuhet se 
„komisionet vlerësuese janë organe me kredibilitet më të lartë 
profesional, akademik dhe etik”.33  Sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, 
Komisioni Vlerësues „propozohet nga radhët e profesorëve në nivel të 

departamentit/degës ose programit dhe aprovohet në këshillin e 
fakultetit”, me ç’rast „së paku dy (2) anëtarë nga fusha e ngushtë me 
lëndët për të cilat është shpallur konkursi”34  duhet të jenë pjesë e tij. 
Kërkesa normative që dy anëtarë të Komisionit Vlerësues të vijnë nga 
fusha e ngushtë e lëndëve për të cilat aplikojnë kandidatët potencialë, 
qoftë për emërim, riemërim ose avancim, duhet vlerësuar si instrument i 
mirë rregullator, për faktin se e shton kredibilitetin dhe integritetin e 
vendimmarrjes gjatë përzgjedhjes, rizgjedhjes dhe avancimit të personelit 
akademik. Megjithatë, këtë që e parasheh kjo rregullore, nuk e ngërthen 
edhe Statuti i UP-së. 
 Për më shumë, sipas Rregullores për Procedura Përzgjedhëse, 
pas formimit të Komisionit Vlerësues të përbërë nga tre anëtarë, „në rast 
të arsyeve të bazuara, anëtari i komisionit në afat prej pesë (5) ditëve pas 
formimit të komisionit vlerësues mund të deklarojë me shkrim tërheqjen 
e tij nga komisioni. Në këtë rast, Dekani i Fakultetit brenda shtatë (7) 
ditëve thërret mbledhjen e këshillit të fakultetit dhe në rast të aprovimit 
të dorëheqjes, kërkon nga këshilli plotësimin, përkatësisht formimin e 
komisionit tjetër vlerësues”.35  Po ashtu, këshilli i fakultetit mund ta 
ndryshojë përbërjen e komisionit, në rast se ky i fundit nuk e dorëzon 
raportin vlerësues brenda afatit ligjor. 
 Menjëherë, në këtë pjesë të kësaj rregulloreje paraqiten dy 
probleme:
 • Së pari, nuk saktësohet se cilat arsye mund të konsiderohen të 
bazuara në rast të tërheqjes së një anëtari nga Komisioni Vlerësues, si 
p.sh. gjendja shëndetësore, konflikti i interesit, të qenët jashtë vendit, etj. 
Ky mossaktësim ofron mundësi që një anëtar të tërhiqet për çfarëdo 
arsyesh „të bazuara”, si rezultat i një presioni, kërcënimi apo shantazhi të 
qëllimshëm të tërë procesit;
 •  Së dyti, ka paqartësi rreth plotësimit të Komisionit me anëtarin 
e ri, për faktin se termi „plotësim” dhe „formim” i komisionit përdoren 
sikur të ishin sinonime. Kështu, formimi i Komisionit Vlerësues tjetër 
mund të implikojë shpërbërjen totale të atij paraprak dhe formimin e një 
të riu, i cili hipotetikisht mund ta nënshkruajë raportin vlerësues në 
përputhje me preferencat e dekanëve të njësive akademike dhe në 
shpërputhje me pikën 19 të nenit 11 të kësaj rregulloreje, në të cilën 

përcaktohet se Komisioni Vlerësues është i obliguar që përmes 
rekomandimit t’u japë përparësi kandidatëve që i plotësojnë kriteret e 
nevojshme dhe janë më të mirë sesa të tjerët.36 
 Gjatë hartimit të raportit, anëtarët e Komisionit Vlerësues kanë 
të drejtë të paraqesin një „propozim të ndarë” rreth kandidatëve 
konkurrentë. Pra, sipas frymës së Rregullores për Procedura 
Përzgjedhëse mund të kemi dy propozime ose rekomandime vlerësuese 
për kandidatët, një „propozim të ndarë” dhe një propozimin tjetër të dy 
anëtarëve të tjerë të Komisionit Vlerësues. Kjo rregullore nuk saktëson se 
si do të duhej të vepronte Këshilli i Fakultetit nëse të tre anëtarët e 
komisionit do të kishin propozime të ndara rreth kandidatëve që 
aplikojnë në një konkurs. Ndonëse propozimet e Komisionit Vlerësues 
mund të diskutohen në Këshillin e Fakultetit, ky i fundit mund t’i 
refuzojë të dy propozimet, ose të miratojë vetëm njërin dhe ta dorëzojë 
atë në Rektorat. Para se Këshilli ta miratojë ose refuzojë propozimin e 
Komisionit Vlerësues, ky publikohet në buletin dhe i nënshtrohet 
procesit të shqyrtimit dhe ankimimit potencial publik në një afat prej 
dhjetë ditësh. Pas skadimit të afatit, Këshilli i Fakultetit vlerëson edhe 
raportet e Komisioneve Vlerësuese edhe ato të komisioneve të ankesave 
lidhur me kandidatët që i janë nënshtruar procesit të emërimit, riemërimit 
ose avancimit dhe miraton ose refuzon propozimet e Komisioneve 
Vlerësuese. 
 Me Rregullore për Procedura Përzgjedhëse, Rektori i UP-së ka 
krijuar një Komision Këshillëdhënës, i cili vlerëson „rregullsinë e 
procedurës dhe propozimeve nga Fakultetet për kandidatët e paraqitur 
në konkurs.” Zyra për zhvillim akademik në Rektorat përgatit 
propozimet e fakulteteve për t’i proceduar ato për vendimmarrje në 
Senat. Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit dhe Zyra për Zhvillim 
Akademik obligohen që në një afat prej tridhjetë ditësh të përgatisin 
pasqyrat e propozimeve të Komisioneve Vlerësuese që të futen në rendin 
e ditës së Senatit. Nga ana e tij, Senati obligohet që në një afat prej njëzet 
ditësh, pas përgatitjeve të këtyre pasqyrave, përmes vendimit të refuzojë 
ose t’i aprovojë propozimet e Këshillave të Fakulteteve. Në rast të 
refuzimit të propozimit të Këshillit të Fakultetit nga Senati, brenda tri 

ditëve rasti kthehet për rishqyrtim në Këshillin e Fakultetit, i cili 
obligohet që brenda shtatë ditëve ta rivlerësojë propozimin paraprak dhe 
ta ridërgojë vlerësimin përkatës në Senat brenda tri ditëve.
Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse obligon Komisionin Vlerësues 
që të bazohet në parimet e integritetit gjatë hartimit të raportit:

„Anëtarët e komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
ligjore, disiplinore dhe etike për saktësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet 
që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të etikës dhe 
dispozitave tjera ligjore në fuqi.”37 

Kodi i Etikës i personelit akademik të UP-së, i aprovuar në 2013, 
rregullon disa aspekte të integritetit dhe të kredibilitetit që lidhen 
drejtpërdrejt me rekrutimin dhe avancimin e personelit akademik. Ky 
Kod rregullon: „Të drejtën për t’u gjykuar nga kolegët, në pajtim me 
procedurat e drejta dhe me procesin e rregullt në çështjet e ngritjes në 
detyrë dhe disiplinës, vetëm mbi bazë të kualifikimeve profesionale të 
anëtarit të stafit dhe sjelljes profesionale”.38  Po ashtu, parimet e 
ndershmërisë intelektuale dhe parimet etike janë detyrime që duhet të 
përmbushen nga personeli akademik, dhe „[...] profesorët duhet të jenë 
objektivë në gjykimin e tyre profesional ndaj kolegëve”.39  Kodi i Etikës 
konsideron sjellje të papranueshme: 

„Vlerësimet e kompetencës profesionale të stafit tjetër 
akademik ose të kandidatëve nën konsideratë për 
punësim, me kritere që nuk reflektojnë drejtpërdrejt 
sjelljen profesionale, duke përfshirë edhe përmbajtjen 
nga kritikat, për shkak të interesave personale apo 
kritikës së punës së të tjerëve për arsye personale.”40 

 Te „Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj 
Personelit Akademik të Universitetit të Prishtinës”, konsiderohet shkelje 

e rëndë edhe falsifikimi i „dokumenteve zyrtare, përfshirë ndryshimin e 
qëllimshëm të të dhënave në çdo procesverbal apo dokument zyrtar”, si 
dhe „fshehja e dokumentit zyrtar dhe mosparaqitja e tij në organet 
përkatëse sipas detyrës zyrtare”.41  Problemi me këto shkelje të rënda 
është se ka raste kur Komisioni Vlerësues nuk i raporton të gjitha të 
dhënat, pra me paramendim i fsheh të dhënat dhe të arriturat shkencore 
të një kandidati, në mënyrë që të arsyetojë propozimin për një kandidat 
jomeritor. Kjo konsiderohet shkelje e rëndë ligjore, etike dhe 
profesionale. Në mesin e masave ndëshkuese të parapara për anëtarët që 
bëjnë këso shkeljesh të rënda radhitet edhe „mohimi i përfshirjes në 
Komisione Vlerësuese për 3 vitet vijuese”. Megjithëse duhet vlerësuar 
faktin se kjo rregullore precizon masa ndëshkuese për anëtarët që 
vlerësojnë në shpërputhje me parimet etike dhe profesionale, 
prapëseprapë nuk zbatohen dhe deri më sot nuk kemi hasur në asnjë rast 
që ndaj një a më shumë anëtarëve të Komisionit Vlerësues të jetë ngritur 
ndonjëherë procedurë disiplinore a ndërmarrë farë mase ndëshkuese. 
 Në këtë aspekt kërkohet ndërmarrja e dy veprimeve paralele: 

 1. Rritja e përgjegjësisë akademike e anëtarëve në Komisionet 
      Vlerësuese rreth pasojave juridike, profesionale dhe akademike 
     për shkeljen e integritetit etik dhe akademik në procesin e 
     rekrutimit dhe avancimit.
 2. Zbatimi i masave ndëshkuese dhe heqja e të drejtës për të qenë 
    anëtar i komisioneve të ardhshme vlerësuese pasi të jetë 
    vërtetuar shkelja.

Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen për të vlerësuar në mënyrë 
autonome, objektive dhe me integritet kandidatët aplikues në konkurse 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit 
akademik. Po ashtu, Këshilli i Etikës duhet t’i zbatojë masat ndëshkuese 
për fabrikim ose falsifikim të të dhënave të kandidatëve nga Komisionet 
Vlerësuese. Për më shumë, është esenciale që Komisionet Vlerësuese të 
mos vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve 
përkatëse, por edhe relevancën dhe kontributin shkencor të tyre. Në të 
kaluarën e afërt ka pasur raste kur profesorë të shkencave sociale në UP, 

si bashkautorë me profesorë të shkencave natyrore, kanë botuar punime 
„shkencore” nga fusha e këtyre të fundit, me të cilat janë avancuar, 
ndonëse natyrat e këtyre dy fushave janë krejt të ndryshme. Sot kemi një 
prirje tjetër në UP, që është ajo e publikimit të artikujve të porositur e 
të deklaruar si punë vetanake vetëm e vetëm për të publikuar në 
revistat e indeksuara në platformat e pranuara, edhe pse publikimet e 
prezantuara për marrjen e thirrjeve akademike në asnjë formë nuk 
reflektojnë fushën e specializimit dhe karrierën akademike të kandidatëve 
aplikantë. Për dallim nga mekanizmat e tjerë, si Këshilli i Fakultetit, 
Komisioni Këshillëdhënës i Rektorit, Zyra Akademike dhe Senati, që 
kanë përbërje heterogjene dhe nuk janë në gjendje të japin vlerësim 
meritor për secilin kandidat në proces të emërimit, riemërimit ose 
avancimit, Komisionet Vlerësuese të përbëra nga profesorë të fushës së 
ngushtë në departamentet përkatëse duhet të shndërrohen në 
mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të kontributit shkencor 
domethënës të publikimeve shkencore të kandidatëve. Ka raste kur 
kontributi shkencor i një punimi të një kandidati mund të jetë disafish më 
i madh sesa disa punime të një kandidati tjetër. Një vlerësim më i 
kujdesshëm do të duhej kërkuar sidomos ndër kandidatët që kanë numër 
të njëjtë ose të përafërt të punimeve shkencore. Po ashtu, do të ishte e 
pëlqyeshme, ndonëse ky aspekt nuk rregullohet as me Statut dhe as 
rregullore të tjera, që kandidatët të cilët rekrutohen për herë të parë në 
Universitetin e Prishtinës, t’i nënshtroheshin një interviste profesionale 
nga Komisioni Vlerësues.

c) Pasiguria ligjore

Ndonëse gjatë pesë vjetëve të kaluar janë miratuar tri dokumente që 
qartësojnë procedurat dhe kriteret e lidhura me publikimet dhe 
avancimin e personelit akademik në UP, kjo qartësi deri më tani mbetet e 
përkohshme, meqë kriteret kanë ndërruar vazhdimisht. Ka dy anë të 
kësaj dinamike të plotësimit dhe ndryshimit të vazhdueshëm të 
dokumenteve. Nga njëra anë, ka respektim dhe zbatim më rigoroz të 
kritereve për avancim akademik, të qartësuara me këto dokumente, kurse 
nga tjetra, qartësia e kritereve deri tani ka mbetur e përkohshme. Kjo 

praktikë ka bërë që kriteret për publikime shkencore dhe avancim të 
krijojnë pasiguri ligjore për personelin akademik, pasi natyra e 
dokumenteve është e përkohshme dhe e paparashikueshme. Ato vlejnë, 
siç thuhet te fjalia e fundit e „Rekomandimit” të Senatit,42  „deri në 
nxjerrjen e një vendimi tjetër”. Në këtë „Rekomandim” ishin renditur 36 
baza akademike që do të merreshin në konsideratë gjatë emërimit, 
riemërimit dhe avancimit të personelit akademik: e para ishte Web of  
Science, kurse e fundit Google Scholar. Emërtimi i këtij dokumenti, 
indekset e pranuara dhe kriteret e vendosura për njohjen e një punimi 
shkencor ishin problematike. Dokumenti u quajt „Rekomandim” me çka 
linte përshtypjen e karakterit joobligativ të tij. Po ashtu, numri i 
platformave dhe i indekseve të pranuara me këtë rekomandim ishte aq i 
gjerë sa krijohej përshtypja se ishte miratuar për t’i legjitimuar të gjitha 
punimet shkencore të personelit akademik të UP-së që po konkurronte 
për avancim në konkursin e vitit 2016.
 Personeli akademik do të avancohej përmes punimeve shkencore 
të publikuara nëpër revista ndërkombëtare të indeksuara në njërën prej 
36 bazave të indeksimit. Një punim shkencor i publikuar në revistë të 
indeksuar do të mund të shfrytëzohej për avancim akademik vetëm nga 
autori kryesor dhe autori korrespondent. Revistat e botuara në Kosovë 
dhe rajon do të merreshin në konsideratë vetem nëse janë të indeksuara 
në Web of  Science dhe Scopus.43  Menjëherë nga rregulla e njëjtë i njëjti 
rekomandim përjashtoi personelin akademik nga fushat e albanologjisë, 
historisë shqiptare dhe etnologjisë, duke numëruar në këto raste edhe 
revistat rajonale. Ky përjashtim u bë me arsyetimin se këto fusha të 
studimit mbulojnë natyrën „kombëtare të kërkimeve shkencore.” 
 Arsyet e këtij përjashtimi janë dy. Së pari, kërkimet shkencore nga 
fushat e albanologjisë, historisë shqiptare dhe etnologjisë, sipas 
studiuesve të tyre, janë tepër specifike dhe vështirë të botueshme në 
revista ndërkombëtare, siç kërkonte rekomandimi. Së dyti, sipas këtyre 
studiuesve, studimet e bëra në këto fusha kanë rëndësi të veçantë për 
politikat e identitetit shqiptar. Ky përjashtim mund të justifikohet 
pjesërisht për kërkimet shkencore të një natyre dhe teme shumë 
specifike, megjithatë, kërkimi shkencor, i çfarëdo natyre a fushe qoftë, në 
thelb i nënshtrohet vetëm logjikës së përgënjeshtrimit shkencor dhe 

metodologjik, dhe jo per se „logjikës së brendit kombëtar” ose të 
promovimit të politikave identitare. Këtu duhet shtuar se studimet më të 
vyeshme për identitetin shqiptar janë bërë nga studiues të huaj, të cilët 
punën e tyre specifike arritën ta publikonin në revistat dhe shtëpitë 
botuese më kredibile ndërkombëtare. Problemi, prandaj, nuk është fort i 
lidhur me veçantinë e temave lokale, por me rigorozitetin e munguar 
metodologjik dhe teorik në procedime shkencore.
 Përpos këtij përjashtimi, „Rekomandimi” përfshiu edhe një 
tjetër. Tri platformat e para si Web of  Science, Scopus dhe World Wide 
Science i betonoi si baza akademike të sigurta; punimet shkencore të 
botuara në to nuk do të viheshin në dyshim gjatë procesit të avancimit të 
personelit akademik. Sipas pikës 5 të këtij Rekomandimi, të gjitha 
platformat e tjera, nga 4 deri në 36, do të merreshin parasysh nëse 
punimet e botuara në to nuk janë „punime konferencash” dhe as „në lista 
të revistave dhe botuesve të dyshimtë.” 
 Kjo pikë e Rekomandimit binte në kundërshtim me Statutin e 
UP-së dhe shkaktonte tri probleme. Së pari, punimet e prezantuara në 
konferenca të ndryshme kombëtare a ndërkombëtare, që do të 
botoheshin në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science, mund 
të merreshin në konsideratë gjatë procesit të avancimit. Kjo pjesë e 
rregullores ishte në kundërshtim me vetë Statutin e UP-së, i cili kërkon 
punime shkencore të botuara në revista ndërkombëtare (dhe jo 
procedime konferencash) gjatë procesit të avancimit të personelit 
akademik që nga thirrja profesor asistent e deri tek thirrja profesor i rregullt. 
Së dyti, sipas Rekomandimit nënkuptohej se punimet shkencore të 
publikuara në Web of  Science, Scopus dhe World Wide Science janë 
automatikisht të sigurta dhe nuk kërkohej dëshmi nëse janë ose jo në 
listën e revistave dhe të botuesve të dyshimtë, kurse për të gjitha 
platformat e tjera nga numri 4 deri në 36 kërkohej dëshmi se nuk janë 
punime konferencash dhe as në listë të revistave dhe të botuesve të 
dyshimtë. Së treti, ndonëse në Rekomandim përmenden lista të revistave 
dhe të botuesve të dyshimtë, UP nuk ka miratuar asnjëherë ndonjë listë 
të tillë. Akademikët që publikojnë punën e tyre shkencore nëpër revista 
kredibile janë të njoftuar me disa lista të revistave të dyshimta, grabitqare 
dhe mashtruese, të cilat përditësohen vazhdimisht, por vetë UP nuk e ka 
një listë të miratuar. 

 Me dy problemet e fundit të listuara këtu, UP u ballafaqua për 
herë të parë më 2018, kur disa profesorë botuan në një revistë 
ndërkombëtare të indeksuar në Scopus, por që më vonë u konsiderua e 
dyshimtë dhe për herë të parë UP-ja e njohu një revistë si negative. 
Publikimet në të nuk do të merreshin në konsideratë gjatë procesit të 
avancimit, megjithëse është e indeksuar në platformën Scopus. 
 „Rekomandimi” i Senatit i miratuar në qershor 2016 u zhvlerësua 
në janar 2018 nga një udhëzim i MAShT-it, i njohur si „Udhëzimi 
administrativ nr. 01/2018. Parimet e njohjes së platformave dhe revistave 
ndërkombëtare me recension.” Në këtë udhëzim, MAShT listoi pesë 
platforma të dabatazave indeksuese (1.1 Web of  Science; 1.2. Scopus; 
1.3. Ebsco; 1.4. WorldCat dhe 1.5. DOAJ), të cilat i barasvlerësoi me 
koeficient 1 (100%). Sipas këtij Udhëzimi, Senati ka të drejtë të 
përcaktojë tri platforma, të cilat do të barasvlerësohen me koeficient 0.85 
(0.85%), Këshillat e Fakulteteve kanë të drejtë të përcaktojnë dy 
platforma që do të barasvlerësohen me koeficient 0.70 (70%), kurse 
departamentet nga një revistë që do të barsvlerësohet me koeficient 0.55 
(55%). Sipas këtij Udhëzimi, revistat e indeksuara në Ebsco, WorldCat, 
DOAJ dhe ato që propozohen nga Senati, Këshillat e Fakulteteve dhe 
Departamentet nuk duhet të jenë „në listat e publikimeve të botuesve, 
apo revista të dyshimta në kohën e publikimi të punimit.”44  Në këtë 
udhëzim, tërthorazi, amnistohen punimet që mund të jenë të botuara në 
Web of  Science apo Scopus, pra, në platformat 1.1 dhe 1.2, por që 
njëkohësisht rezultojnë të jenë të përfshira në listat e revistave ose të 
botuesve të dyshimtë, grabitqarë dhe mashtrues. Sipas dispozitave 
kalimtare të këtij Udhëzimi „platformat e publikimeve do të 
rishqyrtohen në vitin 2020.”45  Nuk ka siguri nëse gjatë procesit të 
avancimit do t’i merren në konsideratë punimet personelit akademik që 
hipotetikisht më 2020 ose 2022 do t’i nënshtrohet konkursit për 
riemërim apo avancim dhe që hipotetikisht përmbush kriteret sipas 
Udhëzimit aktual, meqë ndonjëra prej platformave të rregulluara mund 
të hiqet në Udhëzimin vijues të MAShT-it ose nga ndonjë rregullore e re 
e UP-së. 
 Në përputhje me Udhëzimin e mësipërm të MAShT-it, në mars 
2018 Senati i UP-së miratoi Rregulloren për Procedura Përzgjedhëse. Kjo 

Rregullore synon t’i rregullojë procedurat dhe kriteret për emërim, 
riemërim dhe avancim, të parregulluara shprehimisht me Statutin e 
UP-së. Rregullorja, pa i ndryshuar, i barti kriteret e Statutit për emërim në 
thirrjen e profesorit të rregullt, të asocuar dhe atij asistent. Kjo do të 
thotë se u bartën edhe të gjitha paqartësitë statutore. Në përputhje me 
Udhëzimin e MAShT-it, Rregullorja vetëm sqaroi platformat dhe 
indekset e revistave ndërkombëtare që do të merreshin në konsideratë 
gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Në të u integruan 34 
baza indeksimi – për dallim nga Rekomandimi i UP-së që listonte 36 – 
secila prej të cilave do të ishte e barazvlefshme me tjetrën. Kriteret për 
emërim, riemërim dhe avancim kjo Rregullore i fuqizoi tutje, për faktin se 
vetëm pesë databazat e para (Web of  Science, Scopus, Ebsco, WorldCat 
dhe DOAJ) u barasvlerësuan me koeficient 1, siç kërkonte Udhëzimi 
Administrativ i MAShT. Tri dabataza (World Wide Science, Microsoft 
Academic Search dhe BASE) u barasvlerësuan me koeficient 0.85, kurse 
të tjerat me koeficient 0.75 dhe 0.55. Edhe kjo Rregullore trashëgoi 
mangësitë e dokumenteve paraprake që rregullonin procedurat dhe 
kriteret për avancim akademik. Sikurse me dokumentet paraprake, as në 
këtë Rregullore punimet shkencore të botuara nëpër revistat e indeksuara 
në Ebsco, WorldCat dhe DOAJ – me përjashtim të Scopus dhe Web of  
Science – „nuk merren parasysh gjatë vlerësimit të kandidatëve nëse në 
momentin e publikimit revistat përkatëse janë të përfshira në listat e 
revistave dhe botuesve të dyshimtë, përkatësisht në listën origjinale të 
Beall-it lidhur me revistat dhe botuesit e dyshimtë.”46  Në fakt, 
Rregullorja do të duhej të ishte eksplicite dhe të avanconte përtej 
dokumenteve paraprake, duke saktësuar se asnjëri nga punimet 
shkencore të publikuara në revistat e indeksuara nuk do të merret 
parasysh nëse revista përfshihet në listën e Beall-it dhe konsiderohet e 
dyshimtë. Ndonëse ky avancim nuk u bë, UP-ja për herë të parë në një 
rregullore tërthorazi aprovoi një listë negative të revistave të dyshimta, 
duke përmendur shprehimisht listën e Beall-it. 
 Rregullorja për Procedura Përzgjedhëse megjithatë avancon nga 
dokumentet paraprake, për faktin se shtojca 2 e saj, në formë tabelare 
kërkon që publikimet në revista ndërkombëtare të dëshmohen përmes 
vegëzave identifikuese, vëllimit, faqeve dhe vitit të botimit të revistës, 

titullit të punimit dhe autorëve. Po ashtu, është diversifikuar vlerësimi, 
duke përfshirë publikimin e monografive, kapitujt e librave, dispensave, 
përkthimeve, publikimet nga konferencat, seminaret, simpoziumet dhe 
punëtoritë, si dhe kontributet profesionale, shkencore e menaxheriale. 
Ndonëse ky diversifikim metodologjik është i rëndësishëm për një 
vlerësim më objektiv të personelit akademik në procesin e emërimit, 
riemërimit dhe avancimit, kjo rregullore prapëseprapë u kushton rëndësi 
primare punimeve shkencore të botuara në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe neglizhon punën tjetër akademike. Fjala vjen, kapitujt e 
librave të botuar me botues kredibilë si Roultlege, Ashgate, Palgrave 
Macmillan, ndër të tjerë, do të duheshin konsideruar të barasvlershëm të 
paktën me një punim shkencor, duke marrë për konsideratë faktin se 
kapitulli i një libri shkencor është punim shkencor i cili i nënshtrohet 
procesit të recensionit anonim dhe standardeve të tjera sikurse edhe 
artikujt në revista shkencore kredibile. 
 Për fund, është me rëndësi të theksohet se të gjitha rregulloret e 
mësipërme janë hartuar për avancimin e akademikëve, por pa u bërë 
asnjëherë ftesa personale këtyre për të dhënë mendim. Çdo udhëzim 
afatgjatë që rregullon procedurat dhe kriteret për emërimin, riemërimin 
dhe avancimin e personelit akademik do të duhej hartuar përmes 
komunikimit dhe gjithëpërfshirjes, në konsultim dhe 
bashkë-vendimmarrje me hisedarët kryesorë të këtij procesi.

Rekomandime të përgjithshme për UP-në:

• Të hartojë një Statut të ri. Statuti duhet, pos të tjerash, t’i rregullojë 
parimet bazë të sjelljes dhe të integritetit akademik dhe t’i listojë në 
mënyrë precize, eksplicite dhe pa dykuptimësi kriteret dhe procedurat e 
emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit akademik.

• Të rishkruajë Kodin e Etikës dhe Rregulloren për Masa dhe Procedura 
Disiplinore dhe të hartojë udhëzues për zbatimin e këtyre dokumenteve 
në përputhje me Kodin Evropian të Sjelljes për Integritet në Kërkim 
Shkencor.

Rekomandime specifike për Këshillin Drejtues dhe Senatin e 
UP-së:

• Të themelojë një Fond për Kërkime Shkencore, përmes një linje të 
veçantë buxhetore.

• Të hartojë kod specifik për integritet të personelit akademik, ku 
saktësohen procedurat e kërkimit shkencor, menaxhimi i të dhënave, 
rregullimi i financimit dhe konflikti i interesit, së bashku me parimet bazë 
të sjelljes. Paralelisht me këtë, të hartohet një udhëzues për zbatimin e 
këtij kodi, duke i përfshirë procedurat, mekanizmat dhe masat e qarta 
disiplinore.

• Kontratat e punës dhe të angazhimit mes personelit akademik dhe 
UP-së duhet të përmbajnë një kontratë shtesë me parimet bazë të etikës 
dhe të integritetit akademik. Nënshkrimi dhe pranimi i një kontrate të 
tillë do të nënkuptonte zotimin ndaj parimeve bazë të integritetit 
akademik, si pjesë përbërëse e kësaj kontrate.
• Rektorati i UP-së, në bashkëpunim me njësitë akademike, duhet të 

ndërtojë një fushatë informimi, trajnimi dhe parandalimi lidhur me 
praktikat e sjelljes së keqe akademike dhe të shkeljeve të tjera të normave 
të integritetit.
 
• Të krijohet një regjistër publik, i afishuar në uebfaqen e UP-së, me të 
gjitha tezat e doktoratave, të magjistraturave dhe atyre bachelor, përmes 
së cilit të evidentohen të gjitha të dhënat për tezat e mbrojtura në UP, 
kandidatët dhe mentorët.

• Të përkrahë dhe të promovojë një politikë rigoroze të mentorimit të 
temave, me fokus te ato të doktoratës. Kriter për mentorimin e temave të 
doktoratës duhen të jenë volumi dhe relevanca e publikimeve shkencore 
të mentorëve, dhe jo detyrimisht thirrjet e tyre akademike. Ky kriter 
duhet të vlejë njësoj për thirrjet profesor asistent, profesor i asocuar ose 
profesor i rregullt. 

• Universiteti i Prishtinës duhet të ndërtojë mekanizma dhe mjete 
elektronike përmes së cilave do të mund të hetojë paraprakisht 
(jo)origjinalitetin e temave të masterit dhe të doktoratës, para se ato të 
mbroheshin. Po kështu, mentorët e temave të masterit dhe të doktoratës 
duhet ta marrin mentorimin si përgjegjësi akademike.

Për Këshillin e Etikës:

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe të ulë në grada akademike të gjithë personelin akademik 
që ka fituar grada përmes punimeve të botuara në revista ose shtëpi 
botuese mashtruese. Kjo do të jepte shembull të mirë se praktikat e tilla 
janë të papranueshme dhe të ndëshkueshme dhe do ta shkurajonte 
vazhdimin e keqbërjes në shkencë.

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe t’ia heqë titullin shkencor „doktor” anëtarëve të 
personelit akademik, tezat e të cilëve vërtetohet se janë shkruar në 
shpërputhje me praktikat e mira të kërkimit shkencor, duke falsifikuar, 
fabrikuar dhe/ose plagjiarizuar të dhënat.

• T’i zbatojë masat ndëshkuese ndaj anëtarëve të Komisioneve 
Vlerësuese për fabrikim ose falsifikim të të dhënave dhe/ose paraqitje 
selektive të të arriturave shkencore e profesionale të kandidatëve që 
aplikojnë në konkurset e UP-së. Komisionet Vlerësuese nuk duhet të 
vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve, por 
edhe relevancën dhe kontributin domethënës shkencor të punimeve 
përkatëse.

• Të publikojë një Vjetar të Statistikave me rastet, procedurat dhe masat 
e shqiptuara. Për të gjitha rastet duhet ruajtur konfidencialitetin e emrave 
të personave nën procedurë.

Rekomandime për njësitë akademike: 

• Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen që të vlerësojnë në mënyrë 
autonome, objektivisht dhe me integritet kandidatët dhe personelin 
akademik gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Këto 
Komisione duhet të themelohen nga departamentet/degët dhe duhet të 
shndërrohen në mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të 
kontributit shkencor domethënës të punimit të kandidatëve. Po ashtu, 
Këshilli i Etikës duhet të zbatojë masat ndëshkuese për fabrikimin ose 
falsifikimin e të dhënave dhe/ose paraqitjen selektive të të arriturave 
shkencore e profesionale të kandidatëve gjatë shkrimit të referateve nga 
Komisionet Vlerësuese. 

• Departamentet brenda njësive akademike duhet të ndërtojnë një 
politikë të mentorimit të temave të magjistraturës dhe të doktoratës sipas 
fushës së specializimit të personelit akademik të tyre. Kjo do të 
mundësonte një mentorim më të kujdesshëm dhe një kontroll më rigoroz 
sa i përket cilësisë së kërkimeve shkencore të temave master ose të 
doktoratës.

• Pa përjashtim, të gjitha temat MA dhe PhD, të mbrojtura në UP, duhet 
të botohen në uebfaqen e UP-së dhe t’i nënshtrohen edhe kontrollit 
publik. Ky veprim rrit transparencën dhe kredibilitetin e mentorimit të 
temave.

Për MAShT:

• Të themelojë një Komision Shtetëror mbi Ndershmërinë Shkencore që 
do t’i hetonte të gjitha rastet e shkeljes së etikës dhe të integritetit 
akademik nëpër të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit të 
lartë në Kosovë. Ky do të ishte mekanizmi më i lartë për adresimin e 
rasteve të shkeljes së etikës dhe të integritetit akademik në nivel vendi, me 
kompetencë për të trajtuar raste ex officio dhe kur instancat e tjera i 
neglizhojnë. Pasi rastet do të trajtoheshin fillimisht në nivel të brendshëm 
të institucioneve të arsimit të lartë përmes Rregulloreve të Etikës dhe të 
Integritetit, në rast moszbatimi të procedurave të hetimit dhe të 
ndëshkimit, palët me interes do të kishin mundësinë t’i adresonin rastet 
në këtë instancë më të lartë. Modalitetet e këtij organi mund të merren 
nga rasti i Suedisë.

• Gjatë vitit 2020 duhet të hartojë një udhëzim të ri administrativ për 
njohjen e platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension. 
Udhëzimi i ri i MAShT-it duhet të krijojë siguri ligjore afatgjate dhe të 
hartohet në bashkëpunim me të gjitha palët e interesit, përfshirë 
profesoratin e UP-së, menaxhmentin e Rektoratit dhe të fakulteteve, si 
dhe shoqërinë civile.

Për Zyrën e BE-së në Kosovë:

• Të kushtëzojë financimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe 
veçanërisht të UP-së me miratimin dhe zbatimin e praktikave të mira të 
kërkimit shkencor, duke përfshirë këtu demonstrimin konkret përpara 
këtyre institucioneve se rastet e raportuara dhe të provuara për keqsjelle 
akademike dhe thyerje të parimeve të integritetet akademik hetohen dhe 
ndëshkohen me vendime të prera.
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Rekomandime të përgjithshme për UP-në:

• Të hartojë një Statut të ri. Statuti duhet, pos të tjerash, t’i rregullojë 
parimet bazë të sjelljes dhe të integritetit akademik dhe t’i listojë në 
mënyrë precize, eksplicite dhe pa dykuptimësi kriteret dhe procedurat e 
emërimit, riemërimit dhe avancimit të personelit akademik.

• Të rishkruajë Kodin e Etikës dhe Rregulloren për Masa dhe Procedura 
Disiplinore dhe të hartojë udhëzues për zbatimin e këtyre dokumenteve 
në përputhje me Kodin Evropian të Sjelljes për Integritet në Kërkim 
Shkencor.

Rekomandime specifike për Këshillin Drejtues dhe Senatin e 
UP-së:

• Të themelojë një Fond për Kërkime Shkencore, përmes një linje të 
veçantë buxhetore.

• Të hartojë kod specifik për integritet të personelit akademik, ku 
saktësohen procedurat e kërkimit shkencor, menaxhimi i të dhënave, 
rregullimi i financimit dhe konflikti i interesit, së bashku me parimet bazë 
të sjelljes. Paralelisht me këtë, të hartohet një udhëzues për zbatimin e 
këtij kodi, duke i përfshirë procedurat, mekanizmat dhe masat e qarta 
disiplinore.

• Kontratat e punës dhe të angazhimit mes personelit akademik dhe 
UP-së duhet të përmbajnë një kontratë shtesë me parimet bazë të etikës 
dhe të integritetit akademik. Nënshkrimi dhe pranimi i një kontrate të 
tillë do të nënkuptonte zotimin ndaj parimeve bazë të integritetit 
akademik, si pjesë përbërëse e kësaj kontrate.
• Rektorati i UP-së, në bashkëpunim me njësitë akademike, duhet të 

ndërtojë një fushatë informimi, trajnimi dhe parandalimi lidhur me 
praktikat e sjelljes së keqe akademike dhe të shkeljeve të tjera të normave 
të integritetit.
 
• Të krijohet një regjistër publik, i afishuar në uebfaqen e UP-së, me të 
gjitha tezat e doktoratave, të magjistraturave dhe atyre bachelor, përmes 
së cilit të evidentohen të gjitha të dhënat për tezat e mbrojtura në UP, 
kandidatët dhe mentorët.

• Të përkrahë dhe të promovojë një politikë rigoroze të mentorimit të 
temave, me fokus te ato të doktoratës. Kriter për mentorimin e temave të 
doktoratës duhen të jenë volumi dhe relevanca e publikimeve shkencore 
të mentorëve, dhe jo detyrimisht thirrjet e tyre akademike. Ky kriter 
duhet të vlejë njësoj për thirrjet profesor asistent, profesor i asocuar ose 
profesor i rregullt. 

• Universiteti i Prishtinës duhet të ndërtojë mekanizma dhe mjete 
elektronike përmes së cilave do të mund të hetojë paraprakisht 
(jo)origjinalitetin e temave të masterit dhe të doktoratës, para se ato të 
mbroheshin. Po kështu, mentorët e temave të masterit dhe të doktoratës 
duhet ta marrin mentorimin si përgjegjësi akademike.

Për Këshillin e Etikës:

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe të ulë në grada akademike të gjithë personelin akademik 
që ka fituar grada përmes punimeve të botuara në revista ose shtëpi 
botuese mashtruese. Kjo do të jepte shembull të mirë se praktikat e tilla 
janë të papranueshme dhe të ndëshkueshme dhe do ta shkurajonte 
vazhdimin e keqbërjes në shkencë.

• Në bashkëpunim me Senatin dhe Këshillin Drejtues të UP-së, duhet të 
marrë masa dhe t’ia heqë titullin shkencor „doktor” anëtarëve të 
personelit akademik, tezat e të cilëve vërtetohet se janë shkruar në 
shpërputhje me praktikat e mira të kërkimit shkencor, duke falsifikuar, 
fabrikuar dhe/ose plagjiarizuar të dhënat.

• T’i zbatojë masat ndëshkuese ndaj anëtarëve të Komisioneve 
Vlerësuese për fabrikim ose falsifikim të të dhënave dhe/ose paraqitje 
selektive të të arriturave shkencore e profesionale të kandidatëve që 
aplikojnë në konkurset e UP-së. Komisionet Vlerësuese nuk duhet të 
vlerësojnë vetëm pjesën formale, pra kriterin numerik të punimeve, por 
edhe relevancën dhe kontributin domethënës shkencor të punimeve 
përkatëse.

• Të publikojë një Vjetar të Statistikave me rastet, procedurat dhe masat 
e shqiptuara. Për të gjitha rastet duhet ruajtur konfidencialitetin e emrave 
të personave nën procedurë.

Rekomandime për njësitë akademike: 

• Komisionet Vlerësuese duhet të fuqizohen që të vlerësojnë në mënyrë 
autonome, objektivisht dhe me integritet kandidatët dhe personelin 
akademik gjatë procesit të emërimit, riemërimit dhe avancimit. Këto 
Komisione duhet të themelohen nga departamentet/degët dhe duhet të 
shndërrohen në mekanizmin kryesor të kontrollit të cilësisë dhe të 
kontributit shkencor domethënës të punimit të kandidatëve. Po ashtu, 
Këshilli i Etikës duhet të zbatojë masat ndëshkuese për fabrikimin ose 
falsifikimin e të dhënave dhe/ose paraqitjen selektive të të arriturave 
shkencore e profesionale të kandidatëve gjatë shkrimit të referateve nga 
Komisionet Vlerësuese. 

• Departamentet brenda njësive akademike duhet të ndërtojnë një 
politikë të mentorimit të temave të magjistraturës dhe të doktoratës sipas 
fushës së specializimit të personelit akademik të tyre. Kjo do të 
mundësonte një mentorim më të kujdesshëm dhe një kontroll më rigoroz 
sa i përket cilësisë së kërkimeve shkencore të temave master ose të 
doktoratës.

• Pa përjashtim, të gjitha temat MA dhe PhD, të mbrojtura në UP, duhet 
të botohen në uebfaqen e UP-së dhe t’i nënshtrohen edhe kontrollit 
publik. Ky veprim rrit transparencën dhe kredibilitetin e mentorimit të 
temave.

Për MAShT:

• Të themelojë një Komision Shtetëror mbi Ndershmërinë Shkencore që 
do t’i hetonte të gjitha rastet e shkeljes së etikës dhe të integritetit 
akademik nëpër të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit të 
lartë në Kosovë. Ky do të ishte mekanizmi më i lartë për adresimin e 
rasteve të shkeljes së etikës dhe të integritetit akademik në nivel vendi, me 
kompetencë për të trajtuar raste ex officio dhe kur instancat e tjera i 
neglizhojnë. Pasi rastet do të trajtoheshin fillimisht në nivel të brendshëm 
të institucioneve të arsimit të lartë përmes Rregulloreve të Etikës dhe të 
Integritetit, në rast moszbatimi të procedurave të hetimit dhe të 
ndëshkimit, palët me interes do të kishin mundësinë t’i adresonin rastet 
në këtë instancë më të lartë. Modalitetet e këtij organi mund të merren 
nga rasti i Suedisë.

• Gjatë vitit 2020 duhet të hartojë një udhëzim të ri administrativ për 
njohjen e platformave dhe revistave ndërkombëtare me recension. 
Udhëzimi i ri i MAShT-it duhet të krijojë siguri ligjore afatgjate dhe të 
hartohet në bashkëpunim me të gjitha palët e interesit, përfshirë 
profesoratin e UP-së, menaxhmentin e Rektoratit dhe të fakulteteve, si 
dhe shoqërinë civile.

Për Zyrën e BE-së në Kosovë:

• Të kushtëzojë financimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe 
veçanërisht të UP-së me miratimin dhe zbatimin e praktikave të mira të 
kërkimit shkencor, duke përfshirë këtu demonstrimin konkret përpara 
këtyre institucioneve se rastet e raportuara dhe të provuara për keqsjelle 
akademike dhe thyerje të parimeve të integritetet akademik hetohen dhe 
ndëshkohen me vendime të prera.

58

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”



59



  
378.2(496.51) 
 
Beha, Adem 
      Dialog mes të shurdhërve : mbi integritetin akademik në 
Universitetin e Prishtinës : Prishtinë : CPC, 2019. – 66 f. ; 24 
cm. 
 
ISBN 978-9951-8857-4-4 

 

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës „Pjetër Bogdani”






