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Qendra për Kurajo Politike (CPC) gjatë periudhës janar – dhjetor 2021 ka realizuar projektin
,,Monitorimi i transparencës dhe njohuritë e studentëve për mënyrën e qeverisjes në universitetet
publike’’.
Projekti synoi përmirësimin e transparencës në universitetet publike në Kosovë, duke ofruar
informata në lidhje me qasshmërinë e punimeve të doktoratës ashtu siç parashihet me rregulloret
përkatëse të Universitetit të Prishtinës (UP) si dhe numrin e saktë të studentëve të regjistruar nëpër
njësitë akademike të universiteteve publike duke përfshirë edhe raportin gjinor dhe atë etnik. Po
ashtu në kuadër të këtij projekti për të parën herë në vend u hulumtua rreth njohurive të studentëve
për mënyrën e qeverisjes nëpër universitetet publike, duke ofruar një pasqyrë të rezultateve mbi
institucionin ku studiojnë, si dhe çfarë do të mund të sqarohej lidhur me gatishmërinë për (mos-)
përfshirje në proceset vendimmarrëse në institucionet publike të arsimit të lartë.
Në vazhdim paraqiten rezultatet e treguesve të monitoruar përgjatë periudhës janar – dhjetor 2021.
Këto rezultate mund të shërbejnë edhe për vazhdimin e kërkimeve të mëtutjeshme në çështjet të
cilat kanë të bëjnë transparencën, llogaridhënien e njohuritë që kanë studentët lidhur me mënyrën
e qeverisjes në universitetin ku ata studiojnë, rrjedhimisht përfshirjen në vendimmarrje.
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Listë e shkurtesave dhe akronimeve
AKSP

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

ASK

Agjencioni i Statistikave të Kosovës

FIEK

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

FShMN

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

MAShTI

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit

UFAGj

Universiteti i Gjakovës ,,Fehmi Agani”

UHZ

Universiteti i Pejës ,,Haxhi Zeka”

UKZ

Universiteti i Gjilanit ,,Kadri Zeka”

UMIB

Universiteti i Mitrovicës ,,Isa Boletini”

UP

Universiteti i Prishtinës ,,Hasan Prishtina”

UPZ

Universiteti i Prizrenit ,,Ukshin Hoti”

UShAF

Universiteti i Shkencave të Aplikuara-Fer

i

1. Statistika mbi numrin e studentëve nëpër njësitë akademike të
universiteteve publike
Të dhënat për arsimin e lartë janë publikuar për herë të parë nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë dhe Inovacionit (tutje: MAShTI) në bashkëpunim me Agjencionin e Statistikave të
Kosovës (tutje: ASK) në vitin 2015, në kuadër të raportit të përvitshëm për statistikat e arsimit.
Ndonëse këto të dhëna kanë qenë të qasshme për publikun, ato rrallëherë janë analizuar për ta
parë trendin e zhvillimeve ndër vite.
Për këtë arsye, CPC ka synuar që fillimisht t’i analizojë se çfarë të dhënash janë të qasshme për
publikun dhe a janë ato të dhëna të plota dhe konsistente ndër vite, me qëllim të grumbullimit dhe
krahasimit të tyre. Nga analizimi i të dhënave në dispozicion del se një numër i konsiderueshëm i
të dhënave që lidhen me numrin e studentëve aktivë, numrin e studentëve të regjistruar në vitet
akademike përkatëse, numrin e studentëve të diplomuar dhe raportin e tyre gjinor e atë etnik për
çdonjërën kategori nëpër secilën njësi akademike të të gjitha universiteteve publike mungojnë
dhe/apo nuk janë konsistente ndër vite në të dhënat zyrtare që publikohen nga MAShTI në
bashkëpunim me ASK-në.
Me qëllim të plotësimit të të dhënave që mungojnë, CPC ka komunikuar dhe pranuar të dhënat
nga universitetet publike në Kosovë, gjegjësisht nga: UP; Universiteti i Prizrenit ,,Ukshin Hoti”
(tutje: UPZ); Universiteti i Gjakovës ,,Fehmi Agani” (tutje: UFAGj); Universiteti i Pejës ,,Haxhi
Zeka” (tutje: UHZ); Universiteti i Mitrovicës ,,Isa Boletini” (tutje: UMIB); Universiteti i Gjilanit
,,Kadri Zeka” (tutje; UKZ); Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (tutje: UShAF);
Fakulteti i Studimeve Islame (tutje: FSI) si dhe Akademia e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri
(tutje: AKSP). Nga këto universitete, është vetëm UShAF që nuk i ka dërguar të dhënat në tërësi.
Me qëllim të krahasimit dhe paraqitjës vizuale, CPC ka krijuar një excel book për secilin indikator në
të cilin janë sistemuar të gjitha të dhënat e mbledhura nga viti akademik 2015/2016, që kur edhe
janë publikuar për herë të parë statistikat e arsimit të lartë në Kosovë. Këto të dhëna sasiore do të
ju ofrohen në shërbim palëve të interesit si MAShTI, universitetet publike në Kosovë, vendimmarrësit, etj.
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2. Studimet e doktoratës
UP dhe MAShTI deri më tani nuk i kanë publikuar të dhënat e përditësuara në faqet e tyre zyrtare
në lidhje me studimet e doktoratës, duke përfshirë të dhëna mbi programet e akredituara të
doktoratës nëpër njësitë akademike apo numrin e të diplomuarve nëpër njësitë akademike gjegjëse.
Pjesa më e madhe e dokumenteve të statistikave në ueb faqen zyrtare të MAShTI-t ka të bëjë me
shkollimin parauniversitar. Në këtë rast, tek disa të dhëna që ofrohen për shkollimin universitar,
në dokumente përmenden të dhënat për studentët e regjistruar në studimet e doktoratës, gjegjësisht
ata që janë regjistruar në UP në këtë cikël të studimeve. Ndonëse në mënyrë sporadike, UP-ja e ka
publikuar p.sh. numrin e studentëve të pranuar në studimet e doktoratës, këto të dhëna nuk janë
të azhuruara në mënyrë qendrore (centralizuara) dhe të standartizuara për të gjitha vitet.
Rrjedhimisht, për studentët në studimet e doktoratës janë të publikuara të dhënat (studentë të
regjistruar) për vitet akademike 2017/2018 dhe 2018/2019.
Në gjysmën e parë të vitit 2021, hulumtuesit e CPC-së kanë bërë përpjekje që të sigurojnë të dhëna
lidhur me programet e akredituara të doktoratës që nga viti 2014 e tutje si dhe numrin e
doktorantëve nëpër njësi akademike. 1 Në këtë aspekt, Rektorati i UP-së ka qenë mjaft
bashkëpunues dhe ka bërë ta kuptojmë që këto të dhëna nuk kanë qenë të përpunuara më herët
dhe në fakt është dashur që zyra për studentë t’i ofrojë të dhënat ndaras për secilën katedër.
Sidoqoftë, duhet pasur parasysh që fillimisht këto të dhëna janë marrë për të mirëqena, ndonëse
në rastet kur ka pasur paqartësi janë kërkuar sqarime shtesë nga Rektorati i UP-së.
Rregullorja për studimet e doktoratës ka hyrë në fuqi më 3 tetor të vitit 2013. E njëjta është
plotësuar, ndryshuar, më 9 shtator të vitit 2014, më 2 shtator 2016 dhe së fundi në qeshor të vitit
2021. Sidoqoftë, neni i cili është në interesin e këtij raportimi dhe i cilia ka ngelur i pandryshuar
është Neni 21 (në versionet e kaluara të rregullores ishte neni 19), paragrafi I, i cili fjalë për fjalë
mes tjerash përcakton se:
,,Punimi i doktoratës në tërësi publikohet në faqet e internetit të universitetit më së largu
një muaj pas mbrojtjes. Informacioni për pjesën praktike të punimit të doktoratës nga lëmi
artistik shpallet në faqe të internetit të universitetit më së largu një muaj pas mbrojtjes. Në
raste të jashtëzakonshme, bazuar në arsyetimin e argumentuar mirë të të doktoruarit dhe
me rekomandim të KQSD-së, senati mund të vendosë që publikimi në faqe të internetit të
shtyhet deri në dy vjet”.2
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Viti 2014 është marrë si vit fillestar pasi që rregullorja për studimet e doktoratës është aprovuar në fund të vitit 2013.
Shih versionin e fundit të rregullorës për studime të doktoratës: https://dokumente.uni-pr.edu/?InstitucioniId=3
2
Rregullore për studimet e doktoratës, neni 21: https://dokumente.uni-pr.edu/?InstitucioniId=3
2

Në bazë të kësaj, fillimisht është siguruar lista e të gjitha programeve të akredituara të doktoratës
në UP që nga viti 2014 së bashku me të dhënat e përditësuara nga Rektorati i UP-së mbi numrin e
të diplomuarve nga studimet e doktoratës që nga viti 2014. Këto të dhëna më pas janë krahasuar
me numrin e doktoraturave të cilat janë bërë publike në faqen e UP-së, për të konkluduar nëse
UP-ja e respekton rregulloren në lidhje me qasshmërinë e të dhënave të doktoratës për publikun e
gjerë.

2.1 Programet e akredituara të doktoratës nga viti 2014 e tutje
Në tabelën e mëposhtme paraqiten pasqyrat e programeve studimore në nivelin PhD të të gjitha
njësive akademike të UP-së që nga viti 2014 e tutje. Sipas raportit të dërguar nga rektorati tek
hulumtuesit e CPC-së, mund të shihet që UP-ja nuk ka pasur programe të doktoratës në fakultetet
vijuese:
a) Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë;
b) Fakulteti i Arteve të Bukura;
c) Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
d) Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit; dhe
e) Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës.
Sidoqoftë, siç paraqitet në vijim, UP-ja raporton për të diplomuarit në disa prej këtyre njësive
akademike nga viti 2014. Kjo me gjasë ka të bëjë me të diplomuarit të cilët kanë qenë studentë në
nivel të doktoratës para vitit 2014 në këto njësi akademike apo ndoshta edhe jashtë shtetit.3
Disa nga njësitë akademike të paraqitura në tabelë të cilat kanë pasur programe të doktoratës nga
viti 2014, nuk kanë arritur që t’i akreditojnë programet e tyre të doktoratës në vitin 2021 e tutje.
Me saktësisht programet e akredituara të doktoratës nëpër njësitë akademike të UP-së aktualisht
janë:
1. Programi ,,Histori” në kuadër të Fakultetit Filozofik me akreditim valid deri në shtator të
vitit 2022;
2. Programet ,,Kimi” dhe ,,Biologji e Organizmave dhe Ekologji” në kuadër të FShMN-së
me akreditim deri në shtator të vitit 2021;

UP-ja gjatë periudhës ndërmjet maujve shkurt-korrik 2021 ka pasur një version të vjetër të ueb faqes së saj zyrtare e
cila tanimë nuk është funksionale për dallim nga një version i ri i krijuar i ueb-faqes.
3

3

3. Programet ,,Gjuhësi” dhe ,,Letërsi” në Kuadër të Fakultetit të Filologjisë me akreditim deri
në shtator të vitit 2022;
4. Programet ,,E drejta Kushtetuese Administrative” dhe ,,E drejta Ndërkombëtare” në
kuadër të Fakultetit Juridik me akreditim deri në shtator të vitit 2023;
5. Në Fakultetin Ekonomik të gjitha programet janë të akredituara deri në shtator të vitit
2021;
6. Në Fakultetin e Mjekësisë, programi ,,Shëndeti publik’’ dhe ,,Biomjekësi eksperimentale’’
kanë akreditim deri në shtator të vitit 2021, ndërsa programet e tjera deri në shtator të vitit
2022.

2.2 Pasqyra e programeve të doktoratës në të gjitha njësitë akademike të
UP-së që nga viti 2014 e tutje

Nr.
1.

2.

3.

Njësia akademike
Fakulteti Filozofik

Fakulteti i Shkencave
Matematike-Natyrore

Fakulteti i Filologjisë

●
●

Programi i
studimit

Niveli Vendimi i Agjencionit të
Akreditimit

Histori

PhD

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022

Sociologji

PhD

1 tetor 2014 – 30 shtator 2017

Kimi

PhD

1 tetor 2014 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

Biologjia e Organizmave
dhe Ekologjia

PhD

1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

Gjuhësi

PhD

1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022

Letërsi

PhD

Komunikim dhe Gazetari

PhD
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1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019

4.

Fakulteti Juridik

E Drejta Kushtetuese
Administrative

5.

Fakulteti Ekonomik

●

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2017 – 30 shtator 2022
1 tetor 2022 – 30 shtator 2023

PhD

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020

E Drejta Penale

PhD

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020

E Drejta Financiare

PhD

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020

E Drejta Ndërkombëtare

PhD

Banka, Financa dhe
Kontabilitet

PhD

1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

PhD

1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

Marketing

PhD

1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

Ekonomiks

PhD

1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2015 – 30 shtator 2018

●
●

E Drejta Civile

●

PhD

●

Menaxhment dhe
Informatikë

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2017 – 30 shtator 2022
1 tetor 2022 – 30 shtator 2023

6.

Fakulteti i Edukimit

Shkencë në Edukim

PhD

7.

Fakulteti i Inxhinierisë
Elektrike dhe Kompjuterike

Sistemet Energjike dhe
Elektronika Energjetike

PhD

Telekomunikacion

PhD

Fakulteti nuk ka aplikuar për riakreditim për programet PhD për
vitin akademik 2016-2017

Shkenca Kompjuterike ●
Automatike

PhD

Fakulteti nuk ka aplikuar për riakreditim për programet PhD për
vitin akademik 2016-2017

Mjeksësi Klinike

PhD

1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022

8.

Fakulteti i Mjekësisë

●

1 tetor 2013 – 30 shtator 2016

Shëndeti publik

●

PhD

1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

Mjekësi Paraklinike

●

PhD

1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022

5

Stomatologji

●

PhD

1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022

Biomjekësi Eksperimentale
●

PhD

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

9.

Fakulteti i Bujqësisë dhe
Veterinarisë

/

/

Nuk ka program të doktoratës

10.

Fakulteti i Arteve të Bukura

/

/

Nuk ka program të doktoratës

11.

Fakulteti i Inxhinierisë
Mekanike

/

/

Nuk ka program të doktoratës

12.

Fakulteti i Edukimit
Fizikdhe Sportit

/

/

Nuk ka program të doktoratës

13.

Fakulteti i Ndërtimtarisë

/

/

Nuk ka program të doktoratës

14.

Fakulteti i Arkitekturës

/

/

Nuk ka program të doktoratës

2.3 Numri i studentëve të diplomuar në studimet e doktoratës në UP nga viti
2014 e tutje: njësia akademike, programi i studimeve dhe raporti gjinor
Të dhënat e pranuara nga Rektorati i UP-së paraqesin numrin e studentëve të diplomuar në nivelin
e studimeve të doktoratës, në këtë rast që nga viti 2014 e tutje. Në vijim e gjeni tabelën me të
dhënat e të diplomuarve për njësi akademike, program dhe për nga aspekti i raportit gjinor të
studentëve.

Numri i studentëve të diplomuar në studimet e doktoratës në periudhën
01.01.2014 deri më 27.05.2021
Fakulteti
Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Filozofik

Programi

M

F

Totali

Banka, Financa dhe Kontabilitet

8

7

15

Marketing

1

5

6

Menaxhment dhe Informatikë

5

3

8

Ekonomiks

5

5

10

Histori

13

3

16

Sociologji

0

1

1

6

Fakulteti i Bujqësisë dhe
Veterinarisë

Bioteknologji në Zootekni

1

2

3

Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia Ushqimore

1

2

3

Dega e Gjuhës Shqipe

0

1

1

Dega e Letërsisë Shqipe

0

1

1

Programi Gazetari

1

0

1

Programi Gjuhësi

3

6

9

Programi Letersi

1

3

4

Programi Shkenca të Komunikimit dhe të Gazetarisë

6

0

6

Fakulteti i Gjeoshkencave
dhe Teknologjisë në
Mitrovicë

Programi i Xehtarisë

1

0

1

Fakulteti i Inxhinierisë
Elektrike dhe
Kompjuterike

Programi Automatikë

1

0

1

Programi Elektroenergjetikë Industriale

1

0

1

Programi Shkenca Kompjuterike

1

0

1

Programi Telekomunikacion

0

1

1

Programi Kompjuterikë me Telekomunikacion

1

0

1

Programi Lëndët Fundamentale Inxhinierike

0

1

1

Programi Biomjekësi Eksperimentale

2

0

2

Programi Mjekësi e Përgjithshme

18

10

28

Programi Stomatologji

3

4

7

Paraklinikë

0

1

1

Programi Farmaci

0

1

1

Programi Mjekësi Klinike

1

1

2

Programi Shëndetësi Publike

0

2

2

Programi Stomatologji

1

5

6

Biologji e organizmave dhe Ekologji

2

4

6

Programi i Biologjisë

1

1

2

Programi i Matematikës

1

0

1

Programi Kimi

2

0

2

Financiar

1

1

2

E Drejta Kushtetuese - Administrative

8

1

9

E Drejta Ndërkombëtare

3

0

3

Fakulteti i Filologjisë

Fakulteti i Mjekësisë

Fakulteti i Shkencave
Matematike Natyrore

Fakulteti Juridik

7

E drejta penale

6

4

10

E drejtë civile

4

2

6

103

78

181

Siç mund të shihet nga të dhënat e mësipërme, në periudhën janar 2014 – maj 2021 numri total i
të diplomuarve në nivelin e doktoratës në UP është 181, prej të cilëve 103 janë burra dhe 78 gra.

Doktorantët e UP-së sipas raportit gjinor
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Me gjithsej 49 të diplomuar, Fakulteti i Mjekësisë e ka numrin më të madh të të doktoruarve nga
viti 2014 e tutje.
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Janar 2014 - maj 2021, numri i të diplomuarve për njësi
akademike
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2.4 Punimet e doktoratës të publikuara në faqen zyrtare të UP-së: 2014 shkurt 2021
(Referenca: https://fxm.uni-pr.edu/Punimet-e-Doktoratures/Edukimi.aspx )
UP-ja në faqen e mësipërme i kishte të publikuara punimet e doktoratës për të gjitha njësitë
akademike. Ndonëse në fillim të vitit 2021 faqja e mësipërme në të cilën kanë qenë të publikuara
punimet e doktoratës së të gjitha fakulteteve ka qenë funksionale, nga muaji maj ajo nuk hapet më.
Kjo ndodh me gjasë për shkak të dizajnimit të një ueb-faqeje të re si dhe problemeve eventuale
teknike. Megjithatë, UP-ja ka filluar që në ueb-faqen zyrtare të përditesuar t’i publikojë disa nga
punimet e diplomave në studimet MA. Mbetet të monitorohet dhe shihet më tutje nëse do të
publikohen edhe punimet e doktoratës për të gjitha njësitë akademike siç është e përcaktuar në
nenin 21 të rregullore së UP-së për studime të doktoratës.4 Një gjë e tillë duket se veçse ka filluar
të zbatohet nga UP.5

4

Shih Rrregullore për studimet e doktoratës, neni 21, https://dokumente.uni-pr.edu/?InstitucioniId=3
Lidhur me këtë çështje, gjatë kohës sa po shkruhet ky raport, janar 2022, nga të gjitha 14 njësitë akademike të UPsë, është vetëm Fakulteti i Filologjisë që ka publikuar rezyme të punimeve të doktoratës (por jo punimet e plota),
gjithsej 23 të tilla në versionin e ri të ueb faqes nga studentët që i kanë përfunduar këto studime në këtë fakultet. Në
anën tjetër njësitë e tjera akademike ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë.
5
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Në muajt shkurt dhe mars të vitit 2021 kur CPC ka monitoruar versionin e vjetër të faqës zyrtare
të UP-së, vetëm disa nga punimet e doktoratës ishin të publikuara. Në fakt, disa nga tezat PhD të
publikuara nuk ishin të realizuara nga studentët e doktoratës së UP-së fare. Në mesin e listave të
të doktorruarëve kishte edhe punime të profesoriatit të UP-së të cilët i kanë përfunduar studimet
e doktoratës gjithandej në universitete jashtë shtetit.
Meqë rregullorja është në fuqi nga tetori i vitit 2013, CPC ka marrë në konsideratë vetëm punimet
e doktoratës të cilat janë mbrojtur pas 1 janarit të vitit 2014 deri në fazën e parë të realizimit të
hulumtimit, muajin qershor të vitit 2021. Bazuar në të dhënat nga Rektorati i UP-së, më pas janë
krahasuar nëse numri i atyre që kanë diplomuar dhe numri i diplomave të qasshme në faqen
përkatëse korrespondojnë me njëra-tjetrën. Më poshtë e paraqesim një pasqyrë për secilin fakultet
veç e veç, ku krahasohen të dhënat e njësive akademike siç janë raportuar nga rektorati për të
diplomuarit në nivelin e studimeve të doktoratës.

Fakulteti Ekonomik 2014 – 2021
Në faqen e UP-së nuk ka asnjë punim të doktoratës nga Fakulteti Ekonomik që është i qasshëm
për publikun, ndërsa numri i të diplomuarve raportohet të jetë 39 që nga viti 2014 e tutje.

Fakulteti Filozofik 2014 – 2021
Në faqen gjegjëse janë të publikuara vetëm 13 punime të doktoratës për Fakultetin Filozofik që
nga viti 2014, ndonëse të diplomuar sipas të dhënave zyrtare nga ky fakultet janë 17 kandidatë. Pra,
Fakulteti Filozofik nuk ka publikuar asnjëhere 4 teza PhD që deklaron se janë përfunduar në këtë
institucion. Sidoqoftë, në mesin e këtyre punimeve, tre nga to janë punime të profesoriatit të UPsë që janë realizuar dhe mentoruar tërësisht nga universitetet jashtë vendit, pra s’kanë të bëjnë me
UP-në.

Numri i të diplomuarve në Fakultetin Filozofik sipas të
dhënave nga Rektorati

Numri i punimeve të qasshme për publikun për Fakultetin
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Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 2014 – 2021
Për Fakultetin e Bujqësisë dhe Vetrinarisë, figuron vetëm një punim në vitin 2016.

Fakulteti i Filologjisë 2014 – 2021
Siç mund të shihet nga figura më poshtë, të qasshme për publikun janë vetëm 8 punime të
doktoratës nga Fakulteti i Filologjisë në programet Gjuhë dhe Letërsi Shqipe dhe Gazetari,
ndonëse të dhënat tregojnë për 22 të doktoruar nga kjo njësi akademike që nga viti 2014 e tutje.

Numri i të diplomuarve në Fakultetin Filologjik sipas të
dhënave nga Rektorati

Numri i punimeve të qasshme për publikun për Fakultetin
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Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 2014 – 2021
Në faqën e UP-së gjendet vetëm një punim në kuadër të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe
Kompjuterike (tutje: FIEK). Sidoqoftë, punimi nuk hapet dhe nuk dihet nëse punimi është
realizuar pas vitit 2014 apo më herët. Në anën tjetër, numri i të diplomuarve në këtë njësi
akademike pas vitit 2014 është deklaruar të jetë 6.

Fakulteti i Mjeksisë 2014 – 2021
Ndonëse në Fakultetin e Mjekësisë është numri me i madh i të doktoruarve, në faqen e UP-së
është vetëm një punim i doktoratës i qasshëm për publikun.

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore 2014 – 2021
Disa punime të doktoratave që figurojnë në vitin 2014 në fakt janë të mbrojtura shumë më parë,
në vitin 2006, 2008 etj. Ekzistojnë edhe disa punime të mbrojtura nga universitete të tjera në rajon
si p.sh. Universiteti i Tiranës, apo edhe universitete të tjera evropiane. Pra për periudhën 2014 –
2021, asnjë nga punimet e doktoratës në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore (tutje:
FShMN) në muajin maj nuk ishin të qasshme online, ndonëse të dhënat nga rektorati të paraqitura
më lart tregojnë për 11 të diplomuar nga FShMN-ja, përkatësisht në drejtimet Biologji e
organizmave dhe Ekonologji (6), Biologji (2), Matematikë (1) dhe Kimi (2)
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Fakulteti Juridik 2014 – 2021
Ndonëse të dhënat nga rektorati tregojnë per 31 të doktoruar nga Fakulteti Juridik në programe të
ndryshme, në versionin e vjetër të faqes së UP-së i qasshëm ishte vetëm një punim.

Numri i të diplomuarve në Fakultetin Juridik sipas të dhënave
nga Rektorati

Numri i punimeve të qasshme për publikun për Fakultetin
Juridik
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3. Njohuritë e studentëve për qeverisjen në universitetet publike të
Republikës së Kosovës

Nëpër universitete gjithandej botës ekziston një trend që studentët të përfshijnë sa më shumë në
qeverisjen e institucioneve të arsimit të lartë. Sigurisht, kjo varet në masë të madhe edhe nga
njohuritë që studentët i kanë për mënyrën e qeverisjes së univeritetit se ku ata studiojnë.
Një nga hipotezat është që përfshirja e studentëve në qeverisjen e institucioneve të arsimit të lartë
e rrit demokratizimin dhe lehtëson identifikimin e shqetësimeve të studentëve në kohë. Po ashtu
kjo e rrit edhe besimin e studentëve në institucionet ku ata studiojnë. Megjithatë, një fushë pak e
mbuluar deri më tani nga organizatat e shoqërisë civile, apo edhe nga vetë organizatat studentore,
është analizimi i njohurive të studentëve në lidhje me mënyrën e qeverisjes së në universitet.

3.1 Njohuritë e studentëve për qeverisjen në Universitetin e Prishtinës
,,Hasan Prishtina”
Në vitin akademik 2019/2020, në UP kishte 35595 studentë të regjistruar, prej tyre 21585 të gjinisë
femërore dhe 14010 të gjinisë mashkullore.6 Hulumtimi për njohuritë e studentëve për qeverisjen
e UP-së është bërë i mundur vetëm falë bashkëpunimit me Sekretariatin dhe Rektoratin e UP-së.
Pyetësori, përveç pyetjeve demografike, përmban 10 pyetje të cilat kanë të bëjnë me (mos-)
njohuritë mbi mënyrën se si qeveriset UP-ja. Në këtë mënyrë, 508 studentë nga të gjithë studentët
janë përgjigjur në pyetsorë për njërin nga opcionet e dhëna apo të deklarohen se nuk e dinë
përgjigjen.

6

E dhënë e pranuar nga Sekretariati i Përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës ,,Hasan Prishtina”, 22 dhjetor 2021.
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Pyetjet/karakteristikat demografike
Nga 508 respodentë janë deklaruar 262 (52%) që i takojnë gjinisë femërore, ndërsa 246 (48%) asaj
mashkullore.
Gjinia
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Siç mund të shihni në diagramet e mëposhtme, mostra është relativisht përfaqësuese meqenëse
ndër të tjera ajo përfshin të gjitha njësitë akademike të UP-së. Përqindja më e lartë e përgjigjeve
vijnë nga Fakulteti Ekonomik (16.5%), pasuar nga Fakulteti Filozofik (12.2%), Fakulteti i Mjekësise
(10.6%), Fakulteti i Filologjisë (10%), Fakulteti Juridik (9.3%), dhe Fakulteti i Edukimit (8.5%).
Pjesa tjetër e përgjigjeve vijnë nga studentët që studiojnë nëpër njësitë e tjera akademike të UP-së,
gjegjësisht nga FIEK (6.9%), FSHMN (6.5%), Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë (5.5%),
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (4.3%), Fakulteti i Ndërtimtarisë (3.7%), Fakulteti i Arkitekturës
(2.2%), Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit (2%), dhe Fakulteti i Arteve (1.8%).
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Nga studentët të cilët i janë përgjigjur pozitivisht kërkesës për plotësim të pyëtësorit, 80.9% i
vijojnë studimet në nivelin bachelor, 18.7% në nivelin master dhe 0.4 % ose 2 prej studentëve në
nivelin e doktoratës. Shumica e këtyre studentëve janë në vitin e parë të studimeve me 40.9%,
pasuar nga studentët e vitit të dytë me 30.3% dhe ata të vitit të tretë me 24.6%. Sidoqoftë, përgjigje
ka pasur edhe nga studentët e vitit të IV, V dhe VI ndonëse në për qindje shumë më të vogël duke
marrë parasysh që shumica e programeve në BA kanë programe trevjeçare.

Pyetja e radhës e cila është me interes të lartë është nëse studentët janë pjesë e organizatave
studentore. Siç mund të shihet edhe nga diagrami, shumica dërrmuese e respodentëve (90.7%) nuk
janë pjesë e organizatave studentore.
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Pyetja në vijim lidhet drejtpërsëdrejti me pyetjen paraprake, e cila adreson arsyet se përse studentët
nuk janë pjesë e organizatave studentore. Arsyeja kryesore sipas respodentëve për mosanëtarësim
në organizata studentore është mosinteresimi (58.8%) dhe mungesa e informacionit (34.3%).
Përveç opcioneve të dhëna, respodentët kanë pasur mundësinë që të përgjigjen në pyetje në formë
të hapur të cilës i janë përgjigjur 7%.

Përgjigjet e pyetësorit:
Në vijim paraqiten rezultatet e pyetësorit për 10 pyetjet të cilat kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti me
njohuritë e studentëve lidhur me mënyrën se si qeveriset UP-ja sipas statutit në fuqi.

Siç mund të shihet edhe nga diagrami, vetëm 175 apo 34.4% e respodentëve janë përgjigjur saktë
në pyetjen se kush vendosë për strukturës e përgjithshme oranizative të njësive akademike, sipas
propozimit të senatit dhe pasi të jenë konsultuar njësitë në fjalë. Pjesa tjetër e respondentëve ose
janë përgjigjur gabimisht në dy opcionet e para ose janë deklaruar se nuk e dinë përgjigjen (34%).
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Nga diagrami e shohim se vetëm 155 respondentë, apo 30% e studentëve të anketuar, ofrojnë
përgjigje të saktë mbi atë se kush i kryeson punimet e Senatit të UP-së. Pjesa tjetër deklarohen
gabimisht ose se nuk e dinë atë.

Në këtë pyetje, shumica e studentëve përgjigjen saktë (59.4%), pra se dekanët dhe prodekanët e
njësive akademike zgjedhen nga këshilli i njësisë përkatëse akademike. Njëherit, kjo është pyetja në
të cilën në masë të konsiderueshme me të tjerat studentët kanë ofruar përgjigje të saktë.
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Në këtë pyetje janë përgjigjur saktë vetëm 16.3%, apo 83 studentë, derisa pjesa dërrmuese (43.9%)
e studentëve janë deklaruar se nuk e dinë përgjigjen.

31.9% e studentëve ofrojnë përgjigje të saktë në pyetjen e pestë apo 162 studentë dhe 171 apo
33.7% janë deklaruar se nuk kanë njohuri për këtë. Pjesa tjetër apo 49.2% janë përgjigjur gabimisht
në dy opcionet e para. Kjo mbase mund të përkojë me rezultatin nga pyetja më lart se cila është
arsyeja që studentët nuk kanë marrë pjesë në ndonjë organizatë studentore.
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Vetëm 18.3% e studentëve të anketuar e dinë se mandati i studentëve në senat zgjat një vit. Pjesa
më e madhe (48.2%) deklarohen se nuk e dinë përgjigjen, ndërsa pjesa tjetër përgjigjen gabimisht
në dy opcionet e tjera.

Në pyetjen e radhës mbi rolin e këshillit të studentëve, shumica e të anketuarve përgjigjen se
qëndrimi i dhënë më sipër është i saktë. Sidoqoftë, për qindja tjetër e cila është mjaft e
konsiderueshme (43.3%) mendojnë së këshilli i studentëve nuk shqyrton apo vendosë për të gjitha
çështjet në lidhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve në fakultet.
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Nga të anketuarit vetëm 19.7%, apo 100, e tyre e dinë se 2 përfaqusues të studentëve marrin pjesë
në këshillin përkatës të njësive akademike. Pjesa më e madhe e të anketuarve, 42.3%, deklarohen
se nuk e dinë përgjigjen, ndërsa pjesa tjetër përgjigjen gabimisht në opcionet me 1 apo 3
përfaqësues të studentëve.

Në pyetjen e radhës se kush është kompetent për procedurën për përjashtimin e studentëve për
arsye akademike, shumica e studentëve janë përgjigjur gabimisht në opcionin fakulteti përkatës.
Përgjigje të saktë kanë dhënë vetëm 10.4%, apo 53, e respodentëve nga 508 respodentë në total.
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Në pyetjen e fundit studentët janë testuar lidhur me njohuritë e tyre mbi organin qeverisës i cili i
merr vendimet për çështjet financiare. Në këtë pyetje si në shumicën deri tani pjesa dërrmuese janë
përgjigjur se nuk e dinë ose janë përgjigjur gabimisht. Vetëm 26%, apo 133, kanë dhënë përgjigje
të saktë se Këshilli Drejtues i UP-së merr vendimet mbi çështjet financiare.
Bazuar në përgjigjet e ofruara në pyetësor mund të konkludohet se vetëm një përqindje e vogël e
studentëve të UP-së janë të informuar për mënyrën e qeverisjes në institutcionin ku studiojnë dhe
mbi 90% e respodentëve nuk janë pjesë e organizatave studentore në UP. Në total mesatarja e
përgjigjeve të sakta është 30.33%. Konkretisht vetëm në 2 nga 10 pyetje sa ishin në total, për qindja
e përgjigjeve të sakta është mbi 50%. Sidoqoftë, në pyetjet që lidhen drejtëpërsëdrejti me çështjet
e studentëve, për qindja e përgjigjeve të sakta është edhe më e ulët për pyetjet numër 6, 8 dhe 9
me përqindje të përgjgjjeve të sakta 18.3%, 19.7% dhe 10.4 % respektivisht.

3.2 Njohuritë e studentëve për qeverisjen në universitet: pamundësitë në
hulumtim
Përveç hulumtimit të realizuar në UP, CPC ka bërë përpjekje që ta realizojë atë edhe në
universitetet tjera publike në vend, mirëpo kjo ka qenë e pamundur në UPZ, UHZ, UShAF. Pas
komunikimit me Sekretariatet e Përgjithshme të këtyre universiteteve e në një nga rastet edhe me
Rektoratin e UPZ-së, përkundrejt dhënies së pëlqimeve paraprake, nuk është arritur të merret një
përgjigje pozitive për shtyerjen para të idesë së hulumtimit, p.sh. duke ndarë kontaktet e studentëve
apo shpërndarë pyetsorin, edhe pse një gjë e tillë ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e
hulumtuesve.
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Në UFAGj, UMIB dhe UKZ, është realizuar hulumtimi mirëpo numri i vogël i studentëve
pjesëmarrës ka bërë që ato të pezullohen për skak të mostrës shumë të vogel në krahasim me
populacionin. Për UFAGj, është arritur edhe një memorandum i mirëkuptimit mes këtij
universiteti dhe CPC-së i cili i ka paraprirë shpërndarjes së pyetësorit tek studentët përmes e-mailëve zyrtarë. Kjo sidoqoftë nuk ka arritur të sjellë një numër të mjaftueshëm të mostrës (vetëm 18
respodentë) edhe pas tentativave të herëpashershme nga stafi hulumtues.
Në UMIB, pas komunikimit me administratën e përgjithshme të universitetit e zyrën e IT-së,
problem kyç ishte numri josignifikant i studentëve që i janë përgjigjur ftesës zyrtare nga universiteti,
vetëm 58 respodentë nga 1812 studentë në total. Për këtë gjë pas kërkesës tonë UMIB e ka dërguar
po të njëjtën kërkesë përsëri tek studentët, mirëpo kjo nuk ka rezultuar efektive.
Ngjashëm as në UKZ nuk është arritur të merret një numër i mjaftueshëm i përgjigjeve nga
studentët (85 respodentë nga mbi 2000 studentë, numër i cili do të rezultonte me margjinë të
gabimit mbi 10%). Në secilin nga rastet, përpjekjet e stafit hulumtues kanë qenë të vazhdueshme.
Rrjedhimisht, nuk është parë e arsyeshme të bëhet paraqitja grafike e pyetësorëve të realizuar në
këto universitete publike.
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Shtojcë
Të dhëna statistikore për studentët e regjistruar, studentët e diplomuar dhe studentët
aktivë në bazë të përkatësisë së tyre gjinore dhe etnike
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Programet e
akredituara të
doktoratës përgjatë
viteve 2014-2021
Nr

Njësia akademike

1

Fakulteti Filozofik

Programi i studimit

Histori
Sociologji

Kimi

2

FSHMN

Biologji e Organizmave dhe Ekologjia

Gjuhësia

Letërsi
3

Filologji

4

Juridik

Komunikim dhe Gazetari
E Drejta Kushtetuese dhe Administrative

82

Akreditimi
1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022
1 tetor 2014 – 30 shtator 2017
1 tetor 2014 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017

1 tetor 2017 – 30 shtator 2022
1 tetor 2022 – 30 shtator 2023

E drejta Civile

E drejta Penale

E drejta Financiare

E drejta Ndërkombëtare
Banka, Financa dhe Kontabilitet
Menaxhment dhe Informatikë
Marketing
5
6

7

Ekonomik
Fakulteti I Edukimit

FIEK

Ekonomiks
Shkencë në Edukim
Sistemet Energjike dhe Elektronika Energjetike

Telekomunikacion

83

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2017
1 tetor 2017 – 30 shtator 2022
1 tetor 2022 – 30 shtator 2023
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2015 – 30 shtator 2018
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
Fakulteti nuk ka aplikuar për riakreditim për
programet e PhD-së për vitin
akademik 2016-2017)

Shkencat Kompjuterike Automatike

Mjekësi Klinike

Shëndeti Publik

Mjekësi Paraklinike

Stomatologji

8

Mjekësi

Biomjekësi Ekperimentale

84

Fakulteti nuk ka aplikuar për riakreditim
për programet e PhD-së për vitin
akademik 2016-2017)
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022
1 tetor 2013 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2021
1 tetor 2021 – 30 shtator 2022

1 tetor 2015 – 30 shtator 2016
1 tetor 2016 – 30 shtator 2019
1 tetor 2019 – 30 shtator 2020
1 tetor 2020 – 30 shtator 2021

Kandidatët e diplomuar në studime të doktoratës në UP nga viti akademik 2014-2021
Fakulteti

Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Filozofik
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë

Fakulteti i Filologjisë
Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë në
Mitrovicë
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Programi
Programi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Programi Marketing
Programi Menaxhment dhe Informatikë
Programi Ekonomiks
Programi i Historisë
Programi i Sociologjisë
Bioteknologji në Zootekni
Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia Ushqimore

M
8
1
5
5
13
0
1
1

F Totali
7
5
3
5
3
1
2
2

15
6
8
10
16
1
3
3

Dega e Gjuhës Shqipe
Dega e Letërsisë Shqipe
Programi Gazetari
Programi Gjuhesi
Programi Letersi
Programi Shkenca të Komunikimit dhe të
Gazetarisë

0
0
1
3
1

1
1
0
6
3

1
1
1
9
4

6

0

6

Programi i Xehetarisë
Programi Automatikë

1
1

0
0

1
1

85

Programi Elektroenergjetikë Industriale
Programi Shkenca Kompjuterike
Programi Telekomunikacion
Programi Kompjuterikë me Telekomunikacion
Programi Lëndët Fundamentale Inxhinierike
Programi Biomjekësi Eksperimentale
Programi Mjekësi e Përgjithshme
Programi Stomatologji

Fakulteti i Mjekësisë

Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore

Fakulteti Juridik

Paraklinike
Programi Farmaci
Programi Mjekësi Klinike
Programi Shëndetësi Publike
Programi Stomatologji
Biologji e organizmave dhe Ekologji
Programi i Biologjisë
Programi i Matematikës
Programi Kimi
Financiar
E Drejta Kushtetuese - Administrative
E Drejta Ndërkombëtare
E drejta penale
E drejtë civile

86

1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
2 0
18 10
3 4

1
1
1
1
1
2
28
7

0 1
0 1
1 1
0 2
1 5
2 4
1 1
1 0
2 0
1 1
8 1
3 0
6 4
4 2
103 78

1
1
2
2
6
6
2
1
2
2
9
3
10
6
181

Kandidatët e pranuar në studime të doktoratës në UP nga viti akademik 2015-2021
Viti akademik 2015-2016: No data

Fusha e studimit

Femra

87

Meshkuj

Gjithsej

Viti akademik 2016-2017: No data

Fusha e studimit

Femra

Meshkuj

Gjithsej

88

Viti akademik 2017-2018

Fusha e studimit
Programi Histori
Programi Kimi
Biologji e organizmave dhe
ekologji
Programi Gjuhësi
Programi Letërsi
Menaxhment dhe Informatikë
Programi Ekonomik
Biomjekësi eksperimentale
Shëndet Publik
Mjekësi Paraklinike
Mjekësi Klinike
Programi Stomatologji
Edukim
Gjithsej

Femra
0
1

Meshkuj

0
6
3
4
2
1
0
2
4
1
4
28

40

89

Gjithsej
8
1

8
2

1
6
4
2
2
1
3
3
6
1
2

1
12
7
6
4
2
3
5
10
2
6
68

Viti akademik 2018-2019

Fusha e studimit
Programi Histori
Biologji e organizmave dhe
ekologji
Programi Gjuhësi
Programi Letërsi
Banka, Financa dhe Kontabilitet
Menaxhment dhe Informatikë
Marketing
Programi Ekonomiks
Biomjekësi eksperimentale
Shëndet Publik
Mjekësi paraklinike
Mjekësi klinike
Programi Stomatologji
Edukim
Gjithsej

Femra

Meshkuj

Gjithsej

0

1

1

1
4
2
6
1
2
1
2
2
2
4
6
2
35

4
0
3
3
3
0
1
1
1
3
6
4
1
31

5
4
5
9
4
2
2
3
3
5
10
10
3

90

65

Viti akademik 2019-2020

Fusha e studimit
Programi Histori
Kimi
Biologji e organizmave dhe
ekologji
Gjuhësi
Letërsi
Banka, Financa dhe Kontabilitet
Menaxhment dhe Informatikë
Ekonomiks (në gjuhën angleze)
Paraklinikë
Stomatologji
Shëndet Publik
Klinikë
Biomjekësi eksperimentale
Gjithsej

Femra
1
3

Meshkuj
2
1

3
11
8
2
6
1
3
7
2
6
0
53

1
0
2
3
2
2
1
3
1
4
3
25

91

Gjithsej
3
4
4
11
10
5
8
3
4
10
3
10
3
78

