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HYRJE
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 kanë
evidentuar një varg problemesh që lidhen me
pandershmërinë akademike, plagjiarizmin dhe
avancimet jomeritore. 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.
Ky studim analizon çështje që lidhen me
avancimin, etikën dhe integritetin në
Universitetin e Prishtinës. 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 dy tryezë diskutimi
si dhe dy fokus-grupe të organizuara nga CPC
me personelin akademik të Universitetit të
Prishtinës.
Analiza e prezantuar më poshtë është
version i shkurtuar i dokumentit „Dialog mes të
shurdhërve”, botuar në shkurt 2019 nga CPC.
GJETJET KRYESORE
● Statuti i Universitetit të Prishtinës (tutje: 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.
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.
Mungesa e integritetit akademik shfaqet edhe
tek Komisionet Vlerësuese të cilat 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 gjykojnë në mënyrë arbitrare dhe larg
çdo parimi bazë profesional.
Në gjashtë nene të Statutit që rregullojnë
emërimin, riemërimin dhe avancimin e
personelit akademik ka paqartësi dhe mungesë
saktësimi.
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.
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MBI INTEGRITETIN AKADEMIK:
RISHIKIM I LITERATURËS

a)
b)
c)
d)
-

●

Në Fjalorin e Shqipes së Sotme është dhënë
vetëm një shpjegim për fjalën integritet. Ky
shpjegim, në asnjë lexim, nuk e nënkupton
fjalën ndershmëri. 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.
Thelbi i integritetit shkencor qëndron në
respektimin e katër parimeve vijuese:
standarde të larta profesionale për dizajnimin
dhe udhëheqjen e kërkimeve;
qasje kritike dhe mendje të hapur për
udhëheqjen e kërkimeve dhe të studimeve, si
dhe analizimin e të dhënave;
sinqeritet dhe drejtësi në lidhje me kontributet e
partnerëve, konkurrentët dhe paraardhësit;
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
1
veprime të tilla.
2
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.

European Science Foundation: Good scientific practice
in research and scholarship, December 2000, f. 4-5.
2
Federata Evropiane e Akademive të Shkencave dhe
Disiplinave Humane.
1

● 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
3
të gjera.
ETIKA DHE INTEGRITETI NË
„NORMËN” DHE „PRAKTIKËN” E
UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
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. Neni 9 i Kodit të
Etikës 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,
4
hulumtimeve dhe gjetjeve të të tjerëve.” 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
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/A
LLEA-ALbanian_European-Code-of-Conduct-for-Resear
ch-Integrity_FINAL.pdf
4
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/media/CFEBCD0D-8
BC1-462A-8BF6-6C41152AD4B4.pdf
3
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moral t’i raportojnë „sjelljet joetike të kolegëve
5
të tyre ose shkeljen e dispozitave të këtij Kodi.”
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
6
shkencor”. 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
7
e objektivitetit profesional”. 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.

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”. 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
8
autorit dhe etikës në publikimet shkencore.
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.
Kultura e mirëmbajtjes dhe promovimit të
integritetit akademik në UP ende mbetet e
zbehtë. 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
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://www.uni-pr.edu/desk/inc/media/AD34598C-9
D62-4DC8-9D68-6DAF237722C6.pdf

8

Po aty, neni 11.
6
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.
7
Po aty, neni 16.
5
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9

dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension” , 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 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
ishin mediokritet dhe nuk kishin ndonjë vlerë
shkencore, edhe për faktin se nuk i qenë
nënshtruar një procesi të shqyrtimit me
procedura standarde shkencore.
REKRUTIMET DHE AVANCIMET
AKADEMIKE
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
10
hulumtuesve të tjerë” dhe se procesi i
emërimeve të tyre duhet bërë me integritet.
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/uploads/2018/01/ua-nr-01-20
18-parimet-e-njohjes-se-platoformave-dhe-revistave-nder
kombetare-me-recension.pdf
10
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-scienti
fic-practice/file

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
11
brenda një kornize të integritetit shkencor.”
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
12
integritetit. 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.

9

Po aty, f. 5.
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
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REKOMANDIME:
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
Drejtues dhe Senatin e UP-së:

Këshillin

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.
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 relevanca
dhe volumi i 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 veglat 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.

„DIALOG MES TË SHURDHËRVE”

Mbi integritetin akademik në Universitetin e Prishtinës (Analizë e shkurtër)

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.

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.
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.

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

Qendra për Kurajo Politike (CPC) është anëtare e Koalicionit për
Integritet dhe Transparencë në Universitet – KITU, mbështetur
nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS. Ky
hulumtim është pjesë e programit te KITU-së. Pikëpamjet e
shprehura në këtë hulumtim janë të OJQ-së CPC dhe nuk
paraqesin medoemos pikëpamjet e Fondacionit të Kosovës për
Shoqëri të Hapur – KFOS.

