Analizë: Ndryshimi i fshehtë i Projektligjit për Arsimin e Lartë saboton integritetin akademik
Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) kërkon të sjellë në vëmendjen e palëve të interesit
dhe publikut të gjerë, një zhvillim shumë shqetësues në legjislacionin për arsimin e lartë në Kosovë.
Ndërsa situata aktuale në sistemin arsimor të Kosovës karakterizohet nga një sërë problemesh të
mprehta, nevoja për ndryshime në legjislacionin aktual është inkurajuar në vazhdimësi nga aktorë të
shoqërisë civile, ekspertë, anëtarë të Kuvendit dhe profesorë.
Në këtë mënyrë, “Projektligji për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës” – i cili ka vite që shtyhet
duke pësuar një sërë ndryshimesh – duhet mirëpritur dhe duhet të marrë të gjithë mbështetjen dhe
kritikat pozitive nga aktorët relevantë.
Por, ndërsa një draft i mëparshëm (http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/04-L268.pdf) i tij është diskutuar me institucionet përkatëse dhe publikun e interesuar, një nen specifik që
trajton avancimet akademike është shtuar në variantin e fundit të projektligjit
(http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-74.pdf), në fshehtësi të plotë, pa kryer
asnjë konsultim me shoqërinë civile.
ORCA e konsideron këtë shtesë si tepër problematike, duke qenë se i hap rrugën lëshimeve të mëdha
në avancimet e stafit akademik në universitetet e Kosovës, duke sabotuar edhe më shumë
meritokracinë akademike dhe performancën tërësore të arsimit të lartë.
Neni 27 i projektligjit të ri përcakton kriteret në vijim për publikimin e punimeve shkencore për titujt
akademikë të Profesorit të Rregullt, Profesorit të Asocuar dhe Profesorit Asistent:
“Publikimi në nivel ndërkombëtar nënkupton artikullin shkencor të publikuar në një revistë
ndërkombëtare të indeksuar në Web of Science, Scopus ose në platformat shkencore të njohura në
nivel ndërkombëtar, me “faktor ndikimi” >0, ose në revistat që trajtojnë tema ekonomike, shoqërore
dhe kulturore me interes për Kosovën e të cilat prej ekspertëve të fushës konsiderohen si të
krahasueshme për nga cilësia. Lista e këtyre revistave duhet të hartohet nga njësitë akademike
përkatëse dhe miratohet prej Senatit të institucionit të arsimit të lartë. Lista e këtyre revistave mund
të plotësohet me iniciativën e njësive akademike.”
Ekzistojnë disa probleme me këtë dispozitë:
1. Ndërsa legjislacioni aktual parashikon që profesorët të kenë një numër specifik të punimeve
shkencore sipas titujve përkatës, të publikuara [vetëm] në revista shkencore ndërkombëtare
apo rajonale, projektligji i rishikuar parashikon edhe publikim në revista joshkencore: “ose në
revistat që trajtojnë tema ekonomike, shoqërore dhe kulturore me interes për Kosovën”.
a. Ky ndryshim është në përplasje të hapur me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe
vendore për avancimet akademike, dhe lejon që profesorët të avancohen me botime
të cilat, më së paku, nuk përfshijnë redaktimin e nevojshëm akademik dhe proces të
‘peer review’ (!)
b. Këto botime joshkencore (buletine, përmbledhje artikujsh, revista të ndryshme etj.),
ndryshe nga revistat shkencore, shpesh përdoren nga profesorët kosovarë për të
publikuar punime që janë refuzuar apo që nuk kanë shanse të pranohen nga revistat
shkencore ndërkombëtare.
2. Kjo shtesë në projektligj, gjithashtu, parasheh disa mekanizma të paqarta sigurie për këto
botime alternative, të cilat “prej ekspertëve të fushës konsiderohen si të krahasueshme për

nga cilësia”, dhe që lista e këtyre botimeve duhet të hartohet dhe miratohet nga organe të
posaçme të universiteteve.
a. Duke marrë parasysh situatën e dobët të komunitetit akademik në Kosovë dhe
vendimmarrjen nganjëherë të kundërligjshme në avancime – siç kemi faktuar në
hulumtimet tona – këto shtesa të paqarta dhe të një natyre tejet relative, praktikisht
legalizojnë përkeqësimin e mëtejshëm të disiplinës shkencore dhe tolerancën e shtuar
ndaj mediokritetit akademik.
3. E njëjta pjesë e projektligjit thotë që revistat e pranueshme ndërkombëtare ku profesorët
duhet të publikojnë punimet e tyre që t’u pranohen për avancim, duhet të jenë të indeksuara
në “Web of Science [Thomson Reuters], Scopus ose në platformat shkencore të njohura në
nivel ndërkombëtar”.
a. Është e vërtetë që përveç dy platformave të përmendura, ekzistojnë indekse të tjera
serioze të revistave shkencore sipas fushave përkatëse. Megjithatë, mbetet e paqartë
se cilat platforma të tjera indeksimi do të gjykohen si të përshtatshme, duke qenë se
Senati i Universitetit të Prishtinës, për shembull, e konsideron edhe Google Scholar, si
platformë zyrtare të indeksimit shkencor, e cila nuk është aspak e tillë.
4. Përfshirja në këtë nen e një kushti që revistat shkencore duhet të kenë faktor ndikimi (impakt
faktor - një tregues që mat fuqinë e një reviste përmes normës së citimeve), është një hap
pozitiv; megjithatë aty thuhet thjesht “faktor ndikimi >0” [më i madh se zero].
a. Ky përcaktim është i paplotë, sepse siç kemi vënë re gjatë hulumtimeve tona, shumë
profesorë kosovarë kanë publikuar në revista të dyshimta, të cilat pretendojnë që
kanë faktorë ndikimi të mëdhenj por jorealë, ndërsa artikujt e tyre pothuajse kurrë
nuk citohen diku tjetër.
ORCA vlerëson se ndërsa disa prej këtyre kritereve specifike mund të sjellin shumë pak apo aspak
progres, kritere të tjera si ai që lejon publikimin e ‘punimeve shkencore’ në revista joshkencore, mund
të rezultojnë në pasoja të rënda për cilësinë akademike në vend.
Si të tilla, këto ndryshime janë jo vetëm të dëmshme ndaj përmirësimit të synuar të cilësisë së arsimit
të lartë në Kosovë, por gjithashtu, përfaqësojnë një hap mbrapa për integritetin dhe meritokracinë
akademike. Avancimet akademike mbeten Thembra e Akilit në sistemin e lartë arsimor sa i takon
cilësisë së mësimdhënies dhe performancës shkencore në Kosovë.
Prej vitesh, rrjete favoresh dhe të ndikimit politik në universitetet publike janë aktive në punësimin
dhe emërimin e individëve të papërshtatshëm në mësimdhënie, duke përdorur avancimet e
kundërligjshme si instrument për përmbushjen e këtyre qëllimeve. Nga ana tjetër, persona me arritje
të shkëlqyera akademike janë sabotuar sistematikisht.
ORCA shpreh bindjen se këto kritere shtesë, me gjasë të shtuara në projektligj gjatë vitit 2015, janë
rezultat direkt i hetimit të shtuar publik ndaj situatës akademike në universitete gjatë viteve të fundit.
Në dijeninë e organizatës nuk ka një datë të caktuar për votimin e projektligjit në Kuvend, por ky i
fundit është duke u trajtuar në komisione parlamentare.
Rrjedhimisht, ORCA po e ndan këtë shqetësim në mënyrë urgjente me anëtarë aktivë të shoqërisë
civile, deputetë të Kuvendit të Kosovës dhe një sërë institucionesh vendore dhe ndërkombëtare, për
t’i anuluar këto shtesa tinëzare para se të jetë shumë vonë dhe ky draft të shndërrohet në ligj të
zbatueshëm.

