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Inspektoratit të Arsimit 

 

13 korrik 2017 

Prishtinë 

 

 

OJQ ORCA – Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim, me numër të regjistrimit 

5116305-2, e përfaqësuar nga Z. Rron Gjinovci, duke u bazuar në nenin 4, paragrafi 2 i 

Ligjit Nr.2004/37 për Inspeksionin e Arsimit (më tutje “Ligji për Inspeksonin e Arsimit”) 

dhe nenit 13 të Ligjit Nr.05/L-31 për Procedurën e Përgjithshme Administrative (më 

tutje “Ligji për Procedurën Administrative”), brenda afatit ligjor paraqet këtë: 

 

 

ANKESË 
 

ndaj 

 

Vendimeve të Senatit të UP-së për rizgjedhjen e 17 (shtatëmbëdhjetë) kandidatëve për 

profesor të asocuar dhe 7 (shtatë) kandidatëve për profesor asistent në Universitetin e 

Prishtinës (më tutje “UP”) të nxjerra më 28 prill, 15 maj, 31 maj dhe 9 qershor 2017 për 

shkak të shkeljes së procedurave të parapara me Ligjin për Arsim të Lartë dhe Statutin e 

Universitetit të Prishtinës dhe kërkon nga Inspektoriati i Arsimit që pas shqyrtimit këtyre 

rasteve dhe administrimit të fakteve të paraqitura të marrë vendimin si vijon: 

 

I. APROVOHET si plotësisht e bazuar ankesa e ORCA-s, 

II. ANULOHEN vendimet e rizgjedhjes së 17 profesorëve të asocuar dhe 7 

profesorëve asistentë të nxjerra nga Senati i UP-së në lidhje konkursin 

nr.3/671 të datës 24.11.2016, 

III. URDHËROHET Senati i UP-së të nxjerrë vendim për rihapjen e konkursit 

në lidhje me pozitat e përcaktuara në këtë ankesë. 

 

Arsyetim 

 

1. Në mbledhjet e Senatit të UP-së të mbajtura në 28 prill, 15 maj, 31 maj  dhe 9 

qershor 2017 është vendosur mes tjerash në lidhje me zgjedhjen e stafit akademik 

për pozita të profesorëve të asocuar dhe profesorëve asistent. ORCA ka 

identifikuar 24 raste ku kandidatët janë ri-zgjedhur me automatizëm në pozita të 

UP-së pa i plotësuar kriteret për postet në të cilat janë caktuar. Shumica e 

kandidatëve në fjalë kanë paraqitur punime të cilat nuk i plotësojnë kushtet që të 

cilësohen si punime të mirëfillta në kuptim të nenit 176 dhe 177 të Statutit të UP-

së.  

 

2. Senati i UP-së, i ka dhënë përparësi automatike kandidatëve të cilëve i ka skaduar 

kohëzgjatja e emërimit në pozitat profesor asistent dhe profesor i asocuar, duke i 
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rizgjedhur ata në pozitat përkatëse. Në disa raste, Senati i ka rizgjedhur kandidatët 

sepse nuk ka pasur kandidatë tjerë që kanë konkurruar për pozitën e njëjtë. 

Mirëpo, kjo nuk mund të jetë arsye për ta zgjedhur dikë në një pozitë nëse nuk i 

plotëson kushtet themelore të parapara me ligj.  

 

3. Me këtë, Senati ka vepruar në kundërshtim me procedurat dhe kriteret e 

përgjithshme të përcaktuara me Statutin e UP-së, Ligjin për Arsim të Lartë dhe 

një numri tjetër të ligjeve të zbatueshme në Kosovë të cilat janë të spjeguara 

hollësisht më poshtë.   

 

Kompetenca e Inspektoriatit të Arsimit për pranimin dhe shqyrtimin e ankesës 

 

4. ORCA parashtron këtë ankesë si palë e interesuar duke u bazuar në nenin 4, 

paragrafi 2 të Ligjit për Inspeksonin e Arsimit ku parashihet se Inspekstorati i 

Arsimit e ka për detyrë të fillojë inspektimin e rasteve emergjente e speciale në 

bazë të kërkesave të palëve të interesuara.  

 

5. Po ashtu, kjo ankesë është e bazuar edhe në nenit 13 të Ligjit për Procedurën 

Administrative ku parashihet se “Përveç kur përjashtohet shprehimisht me ligj, 

secili person ka të drejtë të ushtrojë mjete juridike administrative dhe ato 

gjyqësore, në mënyrën e përcaktuar me ligj, kundër një veprimi apo mosveprimi 

administrativ të organit publik që i cënon një të drejtë po një interes juridik.” 

 

6. Kompetenca e Inspektoriatit për Arsim është e shprehur në nenin 4, paragrafi 3, 

pika h, e Ligjit për Inspeksionin e Arsimit, ku përcaktohet se inspektorët e kanë 

për detyrë inspektojnë “pranimin e kuadrit edukativ, mësimor, administrativ dhe 

teknik në harmoni me ligjin dhe aktet nënligjore”.  

 

7. Më tutje, neni 5, paragrafi 4, pika c parasheh si kompetencë të inspektorëve të 

arsimit që ta ndërpresin dhe ndalojnë “Marrëdhënien e punës së mësimdhënësve 

dhe të punëtorëve të tjerë të institucionit arsimor të krijuar pa konkurs publik dhe 

në kundërshtim me standardet, normativin dhe dispozitat tjera që rregullohen nga 

marrëdhënia e punës”.  Duke qenë se kjo ankesë ka të bëjë me rizgjedhjen e 

kuadrit edukativ të arsimit të lartë pa i përfillur kriteret e përcaktuara ligjore, 

duhet patjetër të shqyrtohet nga Inspektoriati për Arsim.  

 

Rizgjedhja  

 

8.  “Rizgjedhja” e profesorëve asistentë dhe profesorëve të asocuar nuk ekziston si 

kategori ose procedurë në lidhje me këto dy pozita as në Ligjin për Arsim të Lartë 

e as në Statutin e Universitetit të Prishtinës.  

 

9. Sipas nenit 26, paragrafit 1 të Ligjit për Arsim të Lartë, Statuti i çdo bartësi të 

arsimit të lartë i përcakton titujt, gradat e personelit, kriteret e emërimeve dhe 

riemrimeve dhe çështje të tjera të lidhura me to. Këto të fundit duhet të jenë në 
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pajtim me legjislacionin në fuqi për marrëdhënien e punës në Republikën e 

Kosovës.  

 

10. Statuti i Universitetit të Prishtinës e përmend rizgjedhjen si proces vetëm për 

vazhdimin e mandateve të posteve si në vijim: 

 

1) Rektorit (neni 26, paragrafi 4),  

2) Prorektorëve (neni 36, paragrafi 2), 

3) Senatorëve (neni 44),  

4) Këshillit Drejtues (neni Neni 19, paragrafi 2),  

5) Dekanët dhe Prodekanët (neni 68, paragrafi 2), 

6) Anëtarët e Këshillit të Studentëve (neni 77, paragrafi 3), 

7) Drejtorit të Bibliotekës Qëndrore Universitare (neni 85, paragrafi 4) 

8) Parlamentit Studentor (neni 158, paragrafi 5). 

 

11. Rrjedhimisht, as Statuti i Universitetit të Prishtinës e as Ligji për Arsim të Lartë 

nuk e legjitimojnë në asnjë dispozitë rizgjedhjen e profesorëve të asocuar apo të 

profesorëve asistentë me automatizëm në pozitat në të cilat kanë punuar më 

herët.  

 

12. Senati i UP-së nuk është dashur fare të supozojë se vetëm pse kandidatët janë 

zgjedhur një herë në pozitën e caktuar, ata i plotësojnë kushtet që të zgjedhen 

sërish në atë pozitë. Për më tepër, është dashur që me seriozitetin më të madh, t’i 

shqyrtojë edhe kandidatët tjerë të cilët kanë aplikuar për herë të parë për pozitat 

në fjalë në mënyrë që të konstatohet se a ka ndonjë kandidat që është më i 

kualifikuar. Përmes këtij supozimi, Senati i UP-së e ka ri-përsëritur gabimin 

fillestar të zgjedhjes së këtyre kandidatëve si profesor asistentë dhe profesorë të 

asocuar. 

 

13. Andaj, me rizgjedhjen e 24 profesorëve Senati i UP-së ka shpikur një proces të 

rizgjedhjes i cili është në kundërshtim të plotë me Ligjin për Arsim të Lartë dhe 

me Statutin e UP-së.  

 

Kundërligjshmëria e vendimit të Senatit sipas ligjeve të tjera 

 

14. Sipas nenit 28, paragrafi 2 të Ligjit për Arsim të Lartë, “Kushtet themelore të 

shërbimit të personelit në bartësit e arsimit të lartë duhet të jenë në përputhje me 

legjislacionin në fuqi”. 

 

15. Përveç veprimit të kundërligjshëm të Senatit të UP-së me Ligjin për Arsim të 

Lartë dhe Statutin e UP-së, Senati ka vepruar edhe në kundërshtim me dispozitat 

e Ligjit Nr.03/L-212 të Punës (më tutje: “Ligji i Punës) dhe dispozitat e Ligjin 

Nr.05/L-021 për Mbrojtjen nga Diskriminimi (më tutje “Ligji për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”).  
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16. Përkatësisht neni 8, paragrafi 2 i  Ligjit të Punës përcakton se në raste të shpalljes 

së konkursit publik në sektorin publik: “Konkursi duhet të jetë i barabartë për të 

gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi, ashtu siç parashihet me ligj 

dhe aktet tjera në fuqi”. Duke i dhënë përparësi gjatë konkursit personave të 

cilëve i ka skaduar kohëzgjatja e emrimit si profesor asistent ose profesor i 

asocuar, Senati i UP-së i ka diskriminuar të gjithë kandidatët e rinj të cilët i kanë 

pasur kualifikimet më të mira kandidatët të cilët janë rizgjedhur me automatizëm. 

Duke vepruar kështu, Senati i UP-së ka bërë diskriminim të drejtëpërdrejtë të 

kandidatëve të rinj, duke vepruar në kundërshtim me Ligjin e Punës. 

 

17. Më tutje, sipas nenit 1 dhe 2 të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ky ligj 

zbatohet për të gjitha bazat e diskriminimit edhe në arsim, duke përfshirë edhe 

kushtet për qasje në punësim, kriteret e përzgjedhjes, pa marrë parasyshë 

aktivitetin në të gjitha nivelet e hierarkisë profesionale. Andaj, Senati i UP-së, ka 

vepruar edhenë kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

 

Rizgjedhja e Profesorëve Asistentë 

 

18. Me vendimet e Senatit të muajit prill, maj dhe qershor janë rizgjedhur gjithsej 7 

(shtatë) profesorë asistentë të cilët nuk i kanë plotësuar fare kushtet e parapara 

me nenin 177 të Staututit të Universitetit të Prishtinës. Shumica e tyre nuk kanë 

asnjë punim shkencor të publikuar në ndonjë revistë shkencore ndërsa pjesa tjeter 

kanë botuar punime në revista të dyshimta.  

 

19. Sipas nenit 177 të Statutit të UP-së, kandidati për titullin profesor asistent duhet 

t’i plotësojë kushtet si në vijim: 

 

“1.1. Të ketë gradën e doktorit te shkencës, (në fakultetin e Arteve ekuivalente 

me te); 

1.2. Të ketë numër të zgjedhur të monografive dhe publikimeve të shqyrtuara në 

revista ndërkombëtare shkencore ose artistike më së paku një punim kryesor të 

publikuar dhe të shqyrtuar në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose 

korrespodent; 

1.3. Të ketë krijuar punime artistike ose të ketë pasur prezantime publike, kur 

është fjala për Fakultetin e Arteve;  

1.4. Të tregojë aftësi për mësimdhënie.  

1.5. Të ketë së paku tri vite përvojë pune në procesin mësimor në Arsimin e lartë.  

1.6. Kandidati i cili zgjidhet për herë të parë, nuk duhet të jetë më i vjetër se 50 

vjet”. 

 

Rizgjedhja e Profesorëve të Asocuar  

 

20. Përveç rizgjedhjes së profesorëve asistentë të lartëpërmendur, vendimet e 

lartëpërmendhra, janë rizgjedhur edhe gjithsej 17 (shtatëmbëdhjetë) profesorë të 

asocuar të cilat nuk i plotësojnë kushtet e parapara me ligj të përshkruara më 
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poshtë. Shumica e tyre nuk kanë asnjë punim shkencor të publikuar në ndonjë 

revistë të besueshme shkencore ndërsa ka edhe të tillë të cilët kanë botuar punime 

në revista të dyshimta.  

 

21. Sipas nenit 176 të Statutit të UP-së, kandidati për titullin profesor i asocuar duhet 

t’i plotësojë kushtet si në vijim: 

 

“1.1. Të ketë gradën e doktorit të shkencës (ekuivalente më të në Fakultetin e 

Arteve); 

1.2. Të ketë një numër të zgjedhur të monografive, publikimeve në revista 

ndërkombëtare shkencore ose artistike, me së paku 3 punime kryesore të 

publikuara në revista ndërkombëtare, si autor i pare ose korrespodent; 

1.3. Të ketë krijuar punime të vërteta artistike ose të ketë pasur prezantime 

publike, kur është rasti për Fakultetin e Arteve; 

1.4. Të tregojë aftësi për mësimdhënie; 

1.5. Të dëshmojë punë, dije dhe mjeshtri në lëndën e lëmit përkatës. 

2. Të gjitha emërimet për tituj si dhe kohëzgjatja e punësimit është për 4 vite”. 

 

 

Metodologjia e përdorur për gjetjet e kësaj ankese 

 

22. Metodologjia për analizimin e rasteve të punësimeve apo avancimeve në 

Profesorët Asistent në buletinet e cekura është mbështetur mbi:  

 

1. Statutin e Universitetit të Prishtinës, gjegjësisht Nenet 176 dhe 177. 

2. Rekomandimin e Senatit për publikimet shkencore relevante për punësim apo 

avancim akademik. 

 

23. Në rast të shpërputhjeve mes Statutit dhe Rekomandimit, ORCA i ka dhënë 

përparësi rregullativës së përcaktuar në Statut të UP-së. 

 

24. Për pozitën Profesor të Asocuar, kandidati duhet të ketë të botuar të paktën tri 

punime shkencore në revista shkencore ndërkombëtare relevante sipas Statutit të 

UP-së dhe Rekomandimit të Senatit, si autor i parë apo korrespodent. Ndërsa për 

pozitën Profesor Asistent, kandidati duhet të ketë të botuar të paktën një punim 

shkencor në revista shkencore ndërkombëtare relevante sipas Statutit të UP-së 

dhe Rekomandimit të Senatit, si autor i parë apo korrespodent.  

 

25. ORCA ka bërë vlerësimin e revistave dhe radhën e autorsisë së punimeve sipas 

Statutit dhe Rekomandimit, për t’i cilësuar si relevante apo jo publikimet 

shkencore të kandidatëve të paraqitur në buletine. 

  

26. Duke u bazuar në rregullativën e cekur ORCA nuk i ka cilësuar si publikime 

relevante punimet të publikuara në përmbledhje konferencash, raporte, projekte 
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apo libra të cilat nuk janë revista shkencore ndërkombëtare me recension 

ndërkombëtar. 

 

27. Publikimet në revista shkencore rajonale, sipas Rekomandimint të Senatit për të 

qenë relevante duhet të jenë të indeksuara në të paktën njërën nga databazat 

indeksuese akademike Scopus apo Web of Science. Rrjedhimisht ORCA nuk i ka 

cilësuar si relevante publikimet në revista rajonale jashta këtyre databazave. 

 

28. Punimet të cilat janë të publikuara vetëm si abstrakte dhe që as me anë të 

abonimit në revistën përkatëse nuk mund të shihen të plotë, ORCA nuk i ka 

cilësuar si publikime shkencore. 

 

29. Punimet e publikuara në revistat e dyshimta, nuk janë marrë për bazë si punime 

publikime shkencore relevante. Metodologjia e përdorur nga ORCA për 

identifikimin e revistave të dyshimta mbështetet në parimet e transparencës të 

përpiluara nga disa prej organizatave më presitgjioze të botimeve shkencore: 

Commitee on Publication Ethics (“COPE”), Directory of Open Access Journals 

(“DOAJ”), Open Access Scholarly Publishers Association (“OASPA”), World 

Association of Mediacal Editors (“WAME”). 

 

30. Sipas parimeve të vendosura dhe në pajtim me akademikë vendorë dhe 

ndërkombëtarë, ORCA ka formuluar disa kushte bazike që një revistë serioze 

shkencore duhet t’i përmbushë që të konsiderohet serioze: 

 

1. Revista duhet të ketë staf redaktorial të rregullt, i cili përbëhet nga 

persona të vërtetë dhe emrat e të cilëve janë shkruar në mënyrë të qartë 

dhe të plotë. Redaktorët duhet të jenë kompetentë, të specializuar në 

fushën që trajton revista. 

 

2. I njëjti staf redaktues nuk mund të jetë i njëjti në dy revista të fushave 

krejt të ndryshme. Duhet të ketë një sistem të qartë të rishikimit të 

punimeve nga akademikë homologë të fushave përkatëse (peer revieë), 

përveç rasteve të veçanta për materiale specifike, çka duhet cekur qartë 

nga revista. 

 

3. E drejta e autorit dhe informacionet e licensimit duhet të përshkruhen 

në mënyrë të qartë në faqen e internetit të revistës, dhe kushtet e 

licensimit duhet të tregohen në të gjithë artikujt dhe duhen botuar si 

HTML ose si PDF. 

  

4. Revista duhet të ketë një adresë të saktë fizike; një adresë email të 

posaçme dhe funksionale, krahas të dhënave të tjera të vërteta dhe të 

verifikueshme. 
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5. Informatat në lidhje me pronësinë dhe/ose menaxhimin e revistës do 

të tregohen qartë në faqen e internetit të revistës. Botuesi nuk do të 

përdorë emra organizate që do të mund t’i çorientojnë autorët dhe 

redaktorët potencialë në lidhje me natyrën e pronësisë së revistës. 

 

6. Në rastet kur impakt faktori i revistës deklarohet në faqen e saj, ai 

duhet të jetë real dhe jo në mospërputhje me impakt faktorin që gjendet 

në indekset përkatëse me reputacion botëror. 

 

7. Në ato raste kur për të botuar një punim në një revistë nevojitet që 

autori të paguajë, diçka e tillë duhet specifikuar në mënyrë të qartë në 

faqen e revistës. 

 

8. Faqja e internetit e një reviste, duke përfshirë edhe përmbajtjen e saj, 

duhet të tregojë se i është dhënë kujdes i veçantë për të siguruar standarde 

të larta etike dhe profesionale. Ajo duhet të ketë lidhje funksionale dhe 

me informacion të përditësuar, përveç rasteve kur (vetëm) në afate të 

kufizuara kohore, faqja mund të mos jetë funksionale për shkak të 

mirëmbajtjes apo problemeve teknike. 

 

9. Emri i revistës duhet të jetë unik dhe të mos jetë riprodhim identik i 

emrit që i përket një reviste tjetër. Gjithashtu, revista duhet të ketë kod 

ISSN, si kriter i domosdoshëm por jo i mjaueshëm.  

 

31. Gjithashtu, tregues shtesë por jo përcaktues mbi integritetin e një reviste 

shkencore janë: 

 

1. Nëse ekipi redaktorial i revistës kanë angazhim relevant shkencor në 

fushat përkatëse dhe nëse anëtarët e redaksisë së revistës publikojnë 

vazhdimisht në atë revistë. 

 

2. Nëse kontakte funksionale të ekipit redaktorial janë të qasshme në 

faqen e revistës. 

 

3. Nëse revista promovon faktin që është e listuar në indekse të dyshimta 

apo çorientuese si rasti i Index Copernicus etj. Një revistë serioze nuk 

duhet të promovojë listimin në indekse joserioze. 

 

4. Periodiciteti me të cilën publikohet revista duhet të shprehet qartë dhe 

nuk duhet të jetë subjekt i luhatjeve drastike në kohë. 

 

5. Nëse punimet e botuara në një revistë karakterizohen nga gabime 

gjuhësore (anglisht) apo gramatikore. Çdo revistë serioze duhet të ketë 

kapacitete të redaktimit gjuhësor/kuptimor. 
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6. Nëse punimet e botuara në një revistë karakterizohen me deformime 

estetike ose nuk janë të shkruara në formatin që revista e kërkon. Për 

shembull, dy punime në të njëjtën revistë janë shkruar në stile të 

ndryshme ose një punim në disa pjesë është shkruar me një stil/format e 

në disa faqe të tjera është shkruar me një tjetër. 

 

32. Për arsye të natyres specifike të tyre, ORCA nuk ka bërë shqyrtimin e punimeve 

artistike të cilat kërkohen si kusht ekuivalent i publikimeve shkencore për 

Fakultetin e Arteve. Rrjedhimisht, kandidatët e Fakultetit të Arteve nuk marrim 

pjesë në hulumtimin e ORCA-s. 

 

33. ORCA nuk paragjykon dijeninë apo qëllimshmërinë e autorëve sa i takon 

botimeve të tyre në revista të dyshimta, por është mjaftuar të evidentojë situatën 

mbi faktin e kryer. 

 

34. ORCA ka evidentuar sipas metodologjisë së shpjeguar në pikat 31, 32 dhe 33 të 
kësaj ankese, të gjitha punimet e pretenduara të kandidatëve të listuar në këtë 
ankesë dhe ka ardhur në përfundim se asnjë nga të listuarit e mësipërm nuk do t’i 
përmbushte kriteret e parapara me nenet 176 dhe 177 të Statutit të UP-së nëse do 
të verifikoheshin siç janë verifikuar kandidatët tjerë pjesëmarrës në konkursin 
3/671 të datës 24.11.2016. 
 

35. E lusim Inspektoratin për Arsim që pas shqyrtimit e provave dhe të thënave të 

kësaj ankese, të marrë vendim sipas petitumit të kësaj ankese. 

 

 

__________________ 

Rron Gjinovci 

OJQ ORCA 

 


