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Parathënie

Jeffrey Beall

Si një profesor asistent në 2008 fillova të marr emaile nga botues të panjohur 
që ofronin botime të shpejta të punimeve të mia në këmbim të parave. Revi-
stat që kërkonin dorëshkrimet e mia ishin të gjera në fushëveprim, me tituj si 
“Revista Ndërkombëtare e Librarive dhe Shkencës së Informacionit”. Emailet 
“spam” ishin të mbushura me gabime dhe dukeshin joprofesionale, dhe ueb-
faqet e botuesve ishin po ashtu, të pakujdesshme dhe të dobëta. 

Përgjatë kësaj kohe, fillova t’i printoj këto ftesa dhe i ruajta në një dosje. Më 
vonë, fillova të bëj një listë të të gjithë botuesve që m’i kishin dërguar këto 
emaile spam dhe e botova listën në një blog të vjetër që kisha shkruar. Si bib-
liotekar, ishte e natyrshme për mua që doja të organizoja informacionin dhe ta 
bëja më të lehtë për t’u kërkuar dhe gjetur. 

Në fund të 2011, disa hulumtues filluan ta vërejnë dhe ta shpërndajnë listën 
time. Ishte e vogël atëherë – lista kishte vetëm rreth 18 botues me qasje të ha-
pur. Një komunitet i hulumtuesve të infermierisë kishin ndarë lajme të blo-
gut tim në një listë të grupeve të emaileve, dhe disa anëtarë të listës e shpërn-
danë lajmin te lista emailesh të tjera ku ata përkisnin. Lajmi për listën time të 
hershme të botuesve të dyshimtë u shpërnda masivisht. 

Duke e vërejtur që blogu im i vjetër ishte i papërshtatshëm për një publik të 
madh, e përditësova në një blog të WordPress në fillim të 2012. Fillova të shkru-
aj dy postime në javë. Në atë kohë, gjithashtu, dokumentova arritjen e me-
ga-revistave të dyshimta, ndaj një listë e mega-revistave të dyshimta shoqëroi 
listën time të botuesve të dyshimtë. Më vonë po atë vit, botova kriteret që kisha 
përdorur për të vlerësuar revistat me qasje të hapur.

Gjatë viteve 2012-2016, numri i botuesve të dyshimtë vazhdoi të rritej, me dy 
apo më shumë botues të rinj që shfaqeshin çdo javë. Ngadalë, hulumtuesit 
filluan të vetëdijesoheshin për ata, sepse emailat spam filluan të shtoheshin, 
ndërsa gazetarët filluan të raportojnë për ta. Botuesit e dyshimtë, gjithashtu, 
fituan ekspertizë se si të duken si botues të vërtetë, dhe më të mirët ishin në 
gjendje të tërhiqnin hulumtuesit për të dorëzuar dorëshkrimet e tyre përfituan 
më shumë para, një lloj “mbijetese e më të fortit” që i aplikohet botuesve paraz-
itë. Mashtrime të tjera filluan të shfaqeshin.

Kompanitë dukeshin që po “përllogaritnin” faktorin e ndikimit (impact factor) 
për revistat e botuesve të dyshimtë. Revistat e vjedhura dukeshin që kopjonin 
uebfaqet e revistave legjitime dhe pranonin të gjitha punimet që dorëzoheshin, 
duke përfituar tarifat e autorëve nga hulumtuesit viktima.
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Ndryshimi i beftë

Bota e arsimit të lartë nuk ishte e përgatitur për arritjen e botuesve të dyshimtë. 
Para paraqitjes së revistave shkencore me qasje të hapur, botimi shkencor oper-
onte – kryesisht – sipas një “marrëveshjeje xhentëlmenësh” (Beninger, Beall, & 
Shumway 2016). Sipas kësaj marrëveshje të heshtur, hulumtuesit hamendëso-
nin që revistat shkencore punonin shumë për të mirëmbajtur integritetin 
shkencor dhe revistat hamendësonin të njëjtën për hulumtuesit.

Botimi shkencor nuk ishte asnjëherë perfekt, por për shumë vite marrëveshja 
e xhentëlmenëve ndihmoi në mbështetjen e etikës së botimit. Por, arritja e re-
vistave me qasje tërësisht të hapur të ndryshoi gjithçka dhe e përgatiti terrenin 
për arritjen e revistave të dyshimta. Revistat që ofronin këtë qasje (ku autori pa-
guan) ishte falas për lexuesit, dhe kostot e botimit mbuloheshin nga pagesat që 
i faturoheshin autorëve kur punimet e tyre pranoheshin për botim. Ky model 
botimi përfshinte një konflikt interesi, sepse sa më shumë punime që pranonte 
dhe botonte revista, aq më shumë para gjeneronte. 

Nën marrëveshjen e xhentëlmenëve, ky konflikt nuk ishte problematik, sepse 
të gjithë synonin të respektonin hulumtimin dhe etikën e botimit. Në të vër-
tetë, ka disa revista me qasje të hapur, të cilat edhe pse përdorin këtë model 
botimi, janë tërësisht etike dhe realizojnë një proces recensimi të sinqertë dhe 
legjitim. Por, lehtësia e krijimit të revistave me qasje të hapur në internet ka 
hapur portat për një hordhi botuesish të paskrupullt që synojnë vetëm krijimin 
e revistave false dhe t’i mashtrojnë hulumtuesit në mënyrë që ata të besojnë që 
këto revista janë legjitime. 

Vlerësimi akademik

Për disa dekada, institucionet e arsimit të lartë kanë përdorur botimet në revis-
ta shkencore, monografitë dhe përmbledhjet e konferencave si një matje për 
arritjet shkencore. Avancimet dhe kontratat e përhershme janë bazuar pjesër-
isht në këtë matje, bashkë me mësimdhënien dhe shërbimin, dhe kur jepen 
vlerësimet vjetore, ato gjithashtu bazohen të paktën pjesërisht në botime hu-
lumtuese. 

Për më tepër, në shumë institucione, ekzistojnë politika të vlerësimit që ua jap-
in kreditë akademike hulumtuesve bazuar vetëm në numrin e artikujve, ka-
pitujve të librit, ose përmbledhjeve të konferencave që ata kanë shkruar në një 
periudhë të caktuar kohore. Botuesit e dyshimtë – shumë prej të cilëve opero-
hen nga hulumtues ose ish-hulumtues – kanë dijeni për këto politika dhe kanë 
dizajnuar revistat e dyshimta dhe reklamimin e tyre rreth këtyre politikave. 

Ata kanë krijuar produkte – revista të dyshimta – duke ofruar shërbimet për të 
cilat hulumtuesit kanë më së shumti nevojë: botime të shpejta, të lehta dhe të 
lira. Botimet shkencore të sinqerta rrezikojnë duke bërë disa raunde të recen-
simit madje edhe duke refuzuar dorëshkrime, sepse shumë pak punime janë të 
pranueshme për botim kur ato dorëzohen te një revistë. 
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Shumë politika të vlerësimit akademik janë vendosur shumë kohë më parë, 
para se revistat e dyshimta të ekzistonin. Në shumë raste, politikat e vlerësimit 
akademik janë themeluar në nivel kombëtar, në disa raste edhe të miratuara 
me ligj. Pra ligjet nuk kanë marrë parasysh ekzistencën e revistave shkencore 
të shpejta, të lira, dhe të lehta.

Përgjatë kohës, disa hulumtues filluan të shfrytëzojnë pranimin automatik të 
punimeve që botuesit e dyshimtë po shisnin. Ata shpejt shkruan punime që 
dukeshin si punime legjitime, duke i botuar ato në revista të dyshimta dhe 
duke rritur lehtësisht numrin e punimeve të tyre. 

Reagimi

Por, hulumtuesit që dorëzonin dhe botonin hulumtimet e tyre në revista të 
respektuara dhe legjitime shumë shpejt filluan të ndiheshin të mashtruar. Ata 
kishin punime që ishin refuzuar nga revista, ose kishin përjetuar procesin e 
gjatë të recensimit të fuqishëm, duke rishkruar dhe ridorëzuar punimet e tyre 
deri sa recensentët e panë që ata ishin të denjë për t’u botuar, një proces që 
mund të zgjasë një vit ose më shumë. 

Kolegët e tyre, duke botuar në revista të dyshimta i mposhtnin ata akade-
mikisht, sepse numri i botimeve të tyre ishte më i lartë. 

Disa hulumtues, në fakt, i mbrojnë revistat e dyshimta. Pas shumë vitesh që 
puna e tyre refuzohej nga botuesit shkencorë, ata gëzohen që më në fund kanë 
gjetur një botues ose një revistë që i pranon punimet e tyre. Pastaj ata bëhen 
mbrojtësi më i madh i botuesit, duke mohuar që është një revistë e dyshimtë 
dhe duke sulmuar kritikët e saj. 

Hulumtuesit që botonin në revistat përzgjedhëse kanë filluar të ankohen, 
dhe ky proces vazhdon edhe sot. Shumë kanë hulumtuar edhe vetë revistat 
e dyshimta, duke dokumentuar abuzimin e tyre me sistemin e komunikimit 
shkencor. Ngadalë, politikat e vlerësimit akademik janë duke ndryshuar për të 
marrë parasysh realitetin e ri të pranimit automatik në revista të dyshimta. 

Një organizatë që ka marrë kryesimin në ekspozimin e revistave të dyshimta 
është Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA). Puna e saj është shem-
bullore, dhe shtete dhe universitetet e tjera – duke përfshirë timin – duhet të 
ndjekin shembullin e saj. Ajo mbron integritetin e shkencës dhe të hulumtimit 
duke ndihmuar në lajmërimin e hulumtuesve për revistat e dyshimta dhe duke 
i ndihmuar hulumtuesit që t’i shmangin ato. 
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E ardhmja

Është e qartë tani që botimet shkencore janë bërë të paqëndrueshme. 
Transaksionet financiare mes autorëve dhe botuesve kanë çuar në korrupsion 
në botim dhe në shkencë, kështu që ne duhet të gjejmë një mënyrë për të 
rikthyer integritetin te revistat akademike. Fatkeqësisht, industria e botimeve 
shkencore nuk ka bërë asgjë për të zgjidhur problemet e shkaktuara nga 
botuesit e dyshimtë.

Shkenca, ndoshta më shumë se çdo përpjekje tjetër, i sjell dobi njerëzve 
gjithandej. Është institucion tepër i çmuar për t’ja besuar botuesve të dyshimtë. 
Ne duhet të ndjekim shembullin e ORCAs dhe të insistojmë për hulumtim me 
cilësi të lartë dhe publikime shkencore me cilësi të lartë. 

Referencat:

Beninger, P. G., Beall, J., & Shumway, S. E. (2016). Debasing the currency of 
science: The growing menace of predatory open-access journals. Journal of 
Shellfish Research, 35(1), 1-5.
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Rron Gjinovci

Si anëtar dhe udhëheqës i një organizate studentore, si aktivist i pavarur më 
vonë, për vite të tëra isha dëshmitar i ngritjes së çështjeve me rëndësi për Uni-
versitetin e Prishtinës. Korrupsioni i shpërfaqur përmes nepotizmit familjar e 
partiak, përmes keqpërdorimit financiar, përmes papërgjegjësisë instituciona-
le e individuale të akterëve brenda universitetit, ishte shënjestra e kritikës dhe 
veprimtarisë sime në cilësinë e aktivistit.

Beteja të panumërta janë zhvilluar nga aktivistët për çështje të ndryshme. 
Bllokime rektorati, protesta, aksione simbolike, vënie posterësh, shkrim parul-
lash e çka jo tjetër është përdorur nga gama e mjeteve të aktivistëve për ta fituar 
luftën e madhe kundër korrupsionit (në universitet) në të cilën shoqëria jonë e 
zhvillon përditshmërinë e saj. 

Një nga betejat e fituara të kësaj lufte nga aktivistët ishte ajo e vitit 2014 kur 
rektori Ibrahim Gashi u detyrua të jepte dorëheqje për shkak të protestave disa 
ditore të studentëve, organizatave të shoqërisë civile, medieve e intelektualëve 
të vendit.

Ishte hera e parë që në Kosovë u dëgjua për revistat e dyshimta. Këtë publiku 
kosovar e mësoi përmes një skandali medial. Ndërkohë që rektori i atëhershëm 
Gashi priste të merrte titullin akademik të profesorit të rregullt, për të cilin kër-
koheshin 5 punime në revista shkencore ndërkombëtare, në mediet e Kosovës 
doli lajmi se Filan Fisteku kishte publikuar Manifestin e Partisë Komuniste në 
revistën e njëjtë ku ndodhej edhe njëri nga 5 punimet e pretenduara shkencore 
të rektorit Gashi. 

Ky emër fiktiv kishte ndërruar termet kyçe të Manifestit të Partisë Komuniste 
dhe i kishte zëvendësuar ato bashkë me titullin me termine të tjera. Dhe kështu, 
punimi iu publikua.

Me të drejtë, publiku kërkonte nga rektori Gashi të dinte si është puna me pun-
imin e tij dhe avancimin e tij që ai e priste së shpejti. Meqë ai u tregua arrogant 
dhe nuk tërhiqej nga avancimi i tij, ofendoi kështu tërë shoqërinë kosovare 
duke e konsideruar atë injorante, madje edhe të paaftë për tu ngritur kundër 
një akti të pastër të korrupsionit institucional.

E kundërta ndodhi, shoqëria kosovare tregoi se ka vija të kuqe të etikës në përg-
jithësi, madje edhe të etikës akademike, ani pse atë e konsiderojnë të prapam-
betur e injorante, ani pse akademikët e saj heshtnin siç bëjnë zakonisht në 
vendin tonë. 

Gashi dha dorëheqje pas një beteje të protestuesve me policinë për ditë të tëra 
dhe kjo qe beteja e parë e fituar pastër ndaj arrogancës që vinte nga një zyrtar 
institucional. Për më tepër kjo qe beteja që theu mitin e Universitetit të Prisht-
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inës si “Tempull i Dijes” i cili edhe sot mbart një ngarkesë emocionale për pop-
ullin e Kosovës për shkak të rolit të tij domethënës në rrethanat e represionit 
nëpër dekada.

Kur menduam se lufta kishte përfunduar dhe ne ishim fitimtarë, kuptuam 
se ajo që kishte bërë ish-rektori, nuk ishte vetëm një akt korrupsioni, por një 
dukuri endemike në universitet. Ata që dikur merrnin pjesë në protesta për 
heqjen e një rektori nga pozita, tani marshonin në mbështetje të pasardhësit 
të tij rektorit Ramadan Zejnullahu. Kjo ndodhte pasi rektori i ri kishte bllokuar 
gjithë procesin e avancimeve duke alarmuar shoqërinë për dukurinë e publiki-
meve në revista të dyshimta nga profesorët e Universitetit të Prishtinës. 

Në ndërkohë unë punoja si gazetar në zyrën e Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë 
Hulumtuese (BIRN), në kuadër të Gazeta Jeta në Kosovë ku aktivisht u hu-
lumtuan rastet e avancimeve të dyshimta, publikimeve në revista të dyshimta 
dhe plagjiaturës nga disa profesorë në pozita drejtuese në Universitetin e Pr-
ishtinës.

Pas disa publikimeve të hulumtimeve të kryera gjatë gjithë vitit 2016 ku për-
mendej një anëtarë i Këshillit Drejtues i avancuar duke pretenduar për punim 
që nuk ishte publikuar kurrë; për rektorin me punim në revistë të dyshimtë; për 
një shef departamenti që ishte përfshirë në falsifikim dhe plagjiaturë; për një 
profesore që kishte kopjuar punimin e studentit të saj; për një dekan që kishte 
publikuar në revistë të dyshimtë; pashë se të gjitha këto përbëjnë një dukuri në 
Universitetin e Prishtinës. 

Ishte po ashtu moment vetëdijesimi e reflektimi për aktivitetin e deriatëher-
shëm në luftë kundër korrupsionit në arsim. Fitoret tona të deriatëhershme 
si aktivistë kishin qenë vetëm simbolike. Ne arritëm që përgjatë disa vjetëve 
të aktivizmit të ndërronim figura njerëzish nga poste me rëndësi, por sistemi 
vazhdonte të gjeneronte të njëjtat rezultate korruptive.

Në dhjetor 2016 ORCA filloi punën në një projekt shumë konkret hulumtimi. 
Deri në muajin shkurt të 2017-ës u hulumtuan CV-të e stafit akademik drejtues 
të Universitetit të Prishtinës: rektori, prorektorët, anëtarët e Këshillit Drejtues, 
dekanët, prodekanët dhe senatorët. Gjithsej 69 CV u kontrolluan në seksionin 
e publikimeve shkencore për t’i krahasuar pretendimet e drejtuesve të Univer-
sitetit të Prishtinës për sa i përket punimeve në revista shkencore ndërkom-
bëtare me titujt e tyre për të cilët kërkohen numra të caktuar punimesh. 

Dhe ne u bindëm, se ishte pikërisht ajo të cilin dyshonim. Publikimi në revista 
të dyshimta dhe mosjustifikimi i titujve në raport me kërkesat e Statutit dhe 
ligjeve aktuale ishin dukuri. 

Gati gjysma e drejtuesve të UP-së nuk i justifikonin titujt aktualë. Ata nuk arri-
nin t’i mblidhnin 1, 3 ose 5 punime shkencore siç kërkoheshin për titujt profe-
sor asistent, profesor i asocuar dhe profesor i rregullt. 
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Këto të dhëna u publikuan më 15 shkurt 2017 në përvjetorin e 47-të të Univer-
sitetit të Prishtinës, dhe në 6 vjetorin e hedhjes së ngjyrës në ish-rektorin e tij.

Për ORCA-n lufta nuk mbaronte me aktin e çmitizimit përfundimtar të profe-
sorit të Universitetit të Prishtinës që dikur mbarte me të drejtë dimensionin e 
heroit, shkencëtarit, intelektualit rezistues në shoqërinë kosovare. 

Ditë më vonë filloi procesi i ri i avancimeve akademike. ORCA ndonëse nuk 
e kishte paraparë u hodh në monitorimin e këtij procesi. Nga muaji shkurt 
deri në muajin qershor 2017 në mënyrë proaktive ORCA përcolli procesin e 
avancimeve duke informuar publikun për procesin që gjithnjë ishte zhvilluar 
në prapaskenë si një konklavë. 

ORCA mori përsipër që për secilin kandidat të rekomanduar për avancim nga 
komisionet e ndryshme brenda fakulteteve të bënte një kontroll të punimeve 
të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare përmes një verifikimi strikt 
sipas një metodologjie komplekse.

Për çdo mbledhje Senati ku do të vendosej për miratimin e raporteve të komis-
ioneve vlerësuese, pra për avancimin e kandidatëve të caktuar, ORCA dërgonte 
me email te secili Senator raportin e detajuar për secilin kandidat. 

Ky proaktivitet dha rezultate të papritura nga ne. Nga 74 kandidatët që ne i 
cilësuam të papërshtatshëm për titullin e pretenduar, 70 nuk e morën atë. Ne 
parandaluam që 70 persona t’i afroheshin kontratës së përhershme të profe-
sorit të rregullt me të cilin do të mbesin përherë mësimdhënës në Universitetin 
e Prishtinës.

Ky është ndryshimi sistemor që duhet synuar. Ndërrimi i figurave drejtuese 
është vetëm fitore simbolike. Ndryshimet sistemore duhet të jenë synimi ynë.

Qeveria e Kosovës e ka në programin e qeverisjes së saj deri në vitin 2021 
çështjen e avancimeve akademike si çështje kyçe të arsimit të lartë. ORCA sot 
bënë pjesë në grupin punues të Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknolog-
jisë për avancimet akademike, dhe çka është më e rëndësishme, bënë pjesë në 
kolektivin e madh të Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universitet 
(KITU) ku 10 organizatat më të fuqishme të shoqërisë civile në fushën e arsimit 
e anti-korrupsionit, bashkërisht po punojnë që shoqëria kosovare njëherë e 
mirë ta zgjidhë çështjen e integritetit dhe korrupsionit në institucionin kryesor 
të arsimit në vend, në Universitetin e Prishtinës.

ORCA përbëhet nga një kolektiv prej 5 personash që me siguri përkrahet nga 
qindra e ndoshta mijëra njerëz. Këta 5 vetë gjatë këtij viti kanë hulumtuar të 
gjitha CV-të e profesorëve me titujt profesor asistent, profesor i asocuar dhe 
profesor i rregullt, të publikuara në faqen e Universitetit të Prishtinës. 

28% të profesorëve të hulumtuar kanë publikuar të paktën 1 punim në revista 
të dyshimta. Ndërsa 72% e tyre nuk i justifikojnë titujt aktualë për sa i përket 
numrit të nevojshëm të publikimeve në revista shkencore ndërkombëtare sip-
as Statutit aktual dhe ligjeve aktuale.
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Përpara kësaj gjendje dikush mund të mendojë zgjidhje nga më radikalet. 

Për neve zgjidhja duhet të jetë sistemore. Ne presim që ky hulumtim t’i mo-
bilizojë zyrtarët qeveritarë në krijimin e kushteve për publikim duke rritur 
mbështetjen financiare për hulumtim shkencor. Po ashtu për caktimin e një 
afati deri kur profesorët aktualë do të duheshin kryer detyrimin e përmbushjes 
së kriterit të punimeve shkencore ashtu që t’i justifikojnë titujt e tyre aktualë. 

Dhe pas kësaj, ne presim vendosjen e rregullave strikte, të cilat me asnjë kusht 
nuk do të anashkaloheshin, me qëllimin e vetëm: që cilësia e arsimit në vend 
të përmirësohet. 

Për ta arritur këtë ne i ftojmë të gjithë, në një përpjekje të përbashkët për 
shpëtimin e institucionit kryesor të arsimit të lartë në Kosovë e rrjedhimisht 
për rritjen e cilësisë së arsimit në vendin tonë në përgjithësi.
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Hyrje

Ky raport vjen për shkak të mungesës së të dhënave transparente dhe të be-
sueshme të punës shkencore të profesorëve në universitetet publike në Kosovë. 
Duke qenë se deri tash, institucionet qendrore shtetërore si Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë apo Agjencia e Kosovës për Akreditim, nuk kanë 
gjeneruar të dhëna për punën shkencore të profesorëve të Kosovës, ORCA e ka 
parë të rëndësisë jetike gjenerimin e të dhënave për Universitetin e Prishtinës 
si bartësi kryesor i arsimit të lartë në Kosovë. 

Angazhimi shkencor i profesorëve, krahas integritetit të panegociueshëm aka-
demik, qëndron në zemër të sistemit të arsimit të lartë. Breza të tërë studentësh, 
profesionistë të së ardhmes, njerëz që do të mbajnë në duar fatet e të tjerëve 
dhe kombeve të tëra, formohen dhe aftësohen pikërisht sipas një sistemi meri-
tokratik. Rezultatet e këtij kontributi varen fuqimisht nga aftësitë dhe privilegjet 
që edukatorët e së ardhmes mbajnë.

Ky hulumtim është përqendruar vetëm në Universitetin e Prishtinës si insti-
tucioni më i madh i arsimit të lartë në Kosovë, duke qenë si rrjedhojë, insti-
tucioni model i cili merret për referencë jo vetëm nga universitetet e tjera pub-
like në vend, por edhe nga institucionet private të arsimit të lartë. 

Ky raport është fryt i punës 1 vjeçare të hulumtuesve të ORCA-s për prodhimin 
shkencor të Universitetit të Prishtinës duke e parë atë vetëm në domenin e 
punimeve shkencore të publikuara në revista ndërkombëtare. 

Pas raportit të parë të ORCA-s në këtë fushë me titull “Integriteti Akademik 
i Drejtuesve të Universitetit të Prishtinës”1 – ku u dhanë rezultatet për 69 
profesorët që mbajnë pozita drejtuese në Universitetin e Prishtinës - ORCA ka 
vazhduar me hulumtimin i cili përfshin të gjithë dhe vetëm profesorët me tituj 
akademikë të cilët i kanë publike CV-të e tyre në faqen e universitetit.

Në këtë raport paraqiten të dhëna numerike për numrin e punimeve të pub-
likuara në revista të mirëfillta shkencore që i plotësojnë kriteret dhe parimet 
e përcaktuara në metodologjinë e këtij hulumtimi. Po ashtu, janë paraqitur të 
dhëna për numrin e punimeve të publikuara në revista të dyshimta, të cilat nuk 
i plotësojnë kriteret dhe parimet sipas të njëjtës metodologji.

Gjithashtu, ORCA ka paraqitur këtu një analizë të hollësishme mbi atë sesa i 
justifikojnë titujt që mbajnë profesorët në rast se do t’u nënshtroheshin pro-
cesit të vlerësimit sipas dispozitave në fuqi të cilat burojnë nga Statuti i UP-së 
dhe Ligji për Arsimin e Lartë në Kosovë.

Të gjitha këto të dhëna janë analizuar të shtrira në kohë nga viti 1980 deri në 
vitin 2017. Viti 1980 përmban punimin e parë të regjistruar në UP sipas CV-ve 
të profesorëve aktualë. 

1 http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2017/02/ORCA-_Raporti-Komplet_Print.pdf
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Për nga numri i punimeve të publikuara në revista që i plotësojnë kriteret dhe 
parimet e përcaktuara në metodologjinë e këtij hulumtimi, prijnë fakultete e 
shkencave ekzakte, kryesuar nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë, pasu-
ar nga Fakulteti i Mjekësisë dhe Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore. 
Ndërkohë nga fakultetet e shkencave sociale dhe humanistike prin Fakulteti 
i Edukimit i cili është i katërti në renditjen e fakulteteve sipas numrit të puni-
meve për profesor. 

Nga hulumtimi rezulton se 28% të profesorëve të shqyrtuar kanë së paku nga 
një punim në revista që nuk i plotësojnë kriteret dhe parimet e përcaktuara në 
metodologjinë e këtij hulumtimi. Pjesa dërrmuese e revistave të kësaj kategorie 
bëjnë pjesë në lista të revistave të dyshimta.

72% e profesorëve rezulton se nuk do t’i fitonin titujt aktualë po qe se ata do t’u 
nënshtroheshin procesit të avancimeve sot. Duhet theksuar se që pas vitit 1999 
rregullat për marrjen e titujve për sa i përket numrit të punimeve shkencore në 
revista ndërkombëtare nuk kanë ndryshuar shumë. Po ashtu, duhet thënë që 
ky kriter përmban numra minimalë: për të merituar titullin profesor asistent 
(Prof. Ass.) nevojitet 1 punim, për profesor të asocuar (Prof. Asoc.) 3 punime dhe 
për profesor të rregullt (Prof. Dr.) 5.
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Metodologjia 
Për shqyrtimin e revistave shkencore të punimeve të publikuara 
të stafit akademik në Universitetin e Prishtinës 

Baza ligjore

1. Ligji për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës2

2. Statutin e Universitetit të Prishtinës (UP), gjegjësisht Nenet 175, 176 dhe 1773.

3. Rekomandimin 1/344 i Senatit të UP-së për publikimet shkencore relevante 
për zgjedhje të stafit akademik. (Ky rekomandim është marrë parasysh 
vetëm në rastet kur nuk ka qenë në kundërshtim me Statutin, pasi ORCA 
ka publikuar analizën të saj që argumenton kundërthëniet e rekomandimit 
me Statutin e UP-së.)4

ORCA ka bërë shqyrtimin e publikimeve në revista shkencore ndërkombëtare, 
të përcaktuara si kriter nga Ligji për Arsimin e Lartë në Kosovë, Statuti i UP-së 
për zgjedhje në njërin nga titujt akademik: profesor asistent, profesor i asocuar 
apo profesor i rregullt. Ky kriter siguron aktivitetin e vazhdueshëm shkencor, i 
cili është kyç në përvetësimin e metodave dhe rezultateve bashkëkohore, mbi 
të cilat garantohet mësimdhënia dhe kontributi i qëndrueshëm shkencor. 

Objekti i shqyrtimit

Janë shqyrtuar 481 CV të stafit akademik me marrëdhënie të rregullt pune në 
12 fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Këtu nuk përfshihen asistentët, lig-
jëruesit, lektorët dhe bashkëpunëtorët e tjerë të cilët nuk i kanë titujt akademikë 
profesor asistent, profesor i asocuar apo profesor i rregullt. 

Për arsye të natyrës specifike të tyre, ORCA nuk ka bërë shqyrtimin e puni-
meve artistike të cilat kërkohen si kusht ekuivalent i publikimeve shkencore 
për Fakultetin e Arteve. Rrjedhimisht, profesorët e Fakultetit të Arteve nuk janë 
pjesë në raportin e ORCA-s. 

2 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2761
3 Statuti i UP
4 Rekomandimi 1/344 i senatit të Universitetit të Prishtinës miratuar me 22.06.2017.
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Periudha e mbledhjes së materialit për hulumtim

Të gjitha CV-të e shqyrtuara janë marrë në uebfaqen zyrtare të UP-së uni-pr.
edu5, gjatë periudhës së hulumtimit prej datës 01.06.2017 deri më 31.08.2017. 
Për arsye të saktësisë së të dhënave, këto CV i janë nënshtruar rishqyrtimit 
gjatë intervalit kohor 01.09.2017 deri më 30.09.2017. Të gjitha ndryshimet që 
janë evidentuar gjatë rishqyrtimit, janë aplikuar përshtatshmërisht në bazën e 
të dhënave të hulumtimit mbi të cilin është ndërtuar ky raport. 

Metodologjia e shqyrtimit të justifikimit të titujve

Pavarësisht kohës së marrjes së titullit akademik, ORCA ka shqyrtuar justifi-
kimin e titujve vetëm krahas kritereve të përcaktuara me aktet aktuale juridike. 
Ndonëse është e qartë që disa nga profesorët i kanë marrë titujt akademikë në 
kohën kur ka pasur dispozita tjera në fuqi, ORCA ka tentuar ta paraqesë gjend-
jen aktuale të punimeve të publikuara në revista shkencore që i përmbushin 
kriteret dhe parimet e përcaktuara në këtë metodologji. 

Për pozitën profesor asistent, profesori duhet ta ketë të botuar të paktën një 
punim shkencor në revista shkencore ndërkombëtare me recension, relevante 
sipas Statutit të UP-së, si autor i parë apo korrespodent.6

Për pozitën profesor të asocuar, personi duhet të ketë të botuar të paktën tri 
punime shkencore në revista shkencore ndërkombëtare relevante sipas Statu-
tit të UP-së, si autor i parë apo korrespodent.7

Për pozitën profesor të rregullt, personi duhet të ketë të botuar të paktën pesë 
punime shkencore në revista shkencore ndërkombëtare relevante sipas Statu-
tit të UP-së si autor i parë apo korrespodent.8

Cilësimi i punimit shkencor 

Duke u bazuar në aktet juridike të cekura më lartë, ORCA nuk i ka cilësuar si 
publikime relevante punimet e publikuara në përmbledhje konferencash, 
raporte, projekte apo libra të cilat nuk janë revista shkencore ndërkombëtare.

Punimet të cilat janë në proces të publikimit, apo punimet për të cilat autorët 
kanë marrë çfarëdo konfirmimi nga revista përkatëse, por që nuk janë botuar, 
nuk vlejnë sipas Statutit të UP-së dhe si të tilla ORCA nuk i ka cilësuar si publi-
kime shkencore relevante për titujt përkatës.

5  http://www.uni-pr.edu/
6  Neni 177, pika 1.2.1 i statutit të UP-së
7  Neni 176, pika 1.2.1 i statutit të UP-së
8  Neni 175, pika 1.2.1 i statutit të UP-së
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Publikimet në revista shkencore rajonale, sipas Rekomandimit 1/344 të Senatit 
për të qenë relevante duhet të jenë të indeksuara në të paktën njërën nga data-
bazat indeksuese akademike Scopus apo Web of Science. Rrjedhimisht ORCA 
nuk i ka cilësuar si relevante publikimet në revista rajonale jashtë këtyre data-
bazave.9

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 relevante për kriterin e përmendur.

Dokumentet referente të hulumtimit

Punimet e publikuara në revistat që janë pjesë e listave që i cilësojnë ato si të 
dyshimta, nuk janë marrë për bazë si punime shkencore relevante. Metodolog-
jia e përdorur nga ORCA për identifikimin e revistave të dyshimta mbështetet 
në:

1. Parimet e Transparencës10 të përpiluara nga disa prej organizatave më pres-
tigjioze të botimeve shkencore: Commitee on Publication Ethics (COPE), 
Directory of Open Acces Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publish-
ers Association (OASPA), World Association of Medical Editors (WAME);

2. Listat e Jeffrey Beall të përditësuara së fundmi në janar të vitit 2017.11

Përjashtimisht ato publikime në revista të dyshimta, janë marrë si publikime rel-
evante shkencore vetëm në rastet kur revista në kohen e publikimit të punimit ka 
qenë e indeksuar në databazat indeksuese akademike Web of Science apo Sco-
pus.12

Parimet e Transparencës nga COPE, DOAJ, OASPA dhe WAME:

1. Procesi i recensionit: E gjithë përmbajtja e revistës, përveç ndonjë materiali 
editorial që është i shënuar në mënyrë të qartë si e tillë, do t’i nënshtrohet 
shqyrtimit të recensentëve. Shqyrtimi nga recensentët definohet si marrja 
e këshillave për dorëshkrime individuale nga ekspertë të fushës, e të cilët 
nuk janë pjesë e stafit të redaksisë së revistës. Ky proces si dhe çdo politikë 
që lidhet me procedurat e revistës për shqyrtimin nga kolegët, do të përsh-
kruhen në mënyrë të qartë në faqen e internetit të revistës.

9 Pika 3 e Rekomandimit 1/344
10 Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing https://pub li-

cationethics.org/files/Principles%20of%20Transparency%20and%20Best%20Prac-
tice%20in%20Scholarly%20Publishing.pdf 

11 Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers by Jeffrey Beall https://
beallslist.weebly.com/uploads/3/0/9/5/30958339/criteria-2015.pdf 

12 Pika 5 e Rekomandimit 1/344
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2. Trupi qeverisës: Revistat duhet të kenë borde redaktuese ose organe të tjetra 
drejtuese, anëtarët e të cilave janë ekspertë të njohur në lëmitë e përfshira 
në fushëveprimin e revistës. Emrat e plotë dhe përkatësitë e redaktorëve të 
revistës duhet të jepen në faqen e internetit (WEB faqen) të revistës.

3. Ekipi redaktues dhe informatat e kontaktit: Revista duhet t’i sigurojë dhe 
t’i publikojë emrat e plotë dhe përkatësitë e redaktorëve të revistës si dhe 
informacionin e kontaktit për zyrën e redaksisë në faqen e saj të internetit.

4. Tarifat e autorit: Të gjitha tarifat ose pagesat që janë të nevojshme për për-
punimin e dorëshkrimeve dhe/ose për materialin botues të tyre në revistën 
përkatëse, duhet të shprehen qartë në një vend që është i lehtë për t’u gje-
tur nga autorët e mundshëm para dorëzimit të dorëshkrimeve të tyre për 
shqyrtim.

5. E drejta e autorit: 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 gjitha artikujt e botuar si HTML 
dhe si PDF.

6. Identifikimi dhe marrja me rastet e mundshme të keqpërdorimeve hu-
lumtuese: Redaktorët dhe botuesit duhet të marrin masa të arsyeshme për 
t’i identifikuar dhe për t’i parandaluar botimet e punimeve ku ka ndodhur 
keqpërdorim hulumtues, duke përfshirë ndër të tjera dhe: plagjiaturë, ma-
nipulim me citim, dhe të dhënat të falsifikuara apo të trilluara. Një revistë 
ose edhe redaktorët e saj në asnjë rast nuk duhet të nxisin keqpërdorime të 
tilla ose me vetëdije të lejojnë që sjellje të tilla të ndodhin. Në rast se botuesi i 
revistës apo redaktorët janë vënë në dijeni të ndonjë akuze për keqpërdorim 
hulumtues në lidhje me një artikull të botuar në revistën e tyre - botuesi apo 
redaktori do të ndjekin udhëzimet e COPE-it (ose ekuivalente) për shqyrtim 
ndaj akuzave.

7. Pronësia dhe menaxhimi: Informatat në lidhje me pronësinë dhe/ose me-
naxhimin e revistës do të tregohet qartë në faqen e internetit të revistës. 
Botuesi nuk do të përdorë emra organizate që do të mund t’i çorientojnë 
autorët dhe redaktorët potencial në lidhje me natyrën e pronarit të revistës.

8. Faqja e internetit: Faqja e internetit e një reviste, duke përfshirë edhe teks-
tin që ajo përmban, duhet të tregojë se është dhënë kujdes i veçantë për të 
siguruar standarde të larta etike dhe profesionale.

9. Emri i revistës: Emri i revistës duhet të jetë unik dhe të mos jetë i tillë që 
është lehtësisht i ngatërrueshëm me një revistë tjetër, gjë që mund të arrijë 
deri te çorientimi i autorëve dhe lexuesve potencialë në lidhje me origjinën 
e revistës ose bashkëpunimin me revista të tjera.

10. Konfliktet e interesit: Një revistë duhet të ketë politika të qarta për tra-
jtimin e konflikteve të mundshme të interesit të redaktorëve, autorëve dhe 
shqyrtuesve. Këto politika duhen të shprehen qartë. 
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11. Qasja: Mënyrat në të cilën revista dhe artikujt individual janë të qasshëm për 
lexuesit duhet të deklarohen. Po ashtu mënyrat lidhur me pagesën përmes 
abonimit apo pagesës për çdo pamje, duhet të deklarohen qartë. 

12. Burimet e të ardhurave: Modelet e biznesit ose burimet e të ardhurave (p.sh. 
tarifat e autorit, abonimet, reklamat, ribotimet, mbështetjet institucionale, 
dhe mbështetjet organizative) duhet të shprehen qartë dhe dukshëm në 
faqen e internetit të revistës.

13. Reklama: Revista duhet të deklarojë politikën e saj reklamuese (nëse kanë 
reklama), duke përfshirë edhe çfarë lloje të reklamave do të konsiderohen, 
kush merr vendime në lidhje me pranimin e reklamave dhe nëse ato janë 
të lidhura me përmbajtjen apo me sjelljen e lexuesit (vetëm online), ose 
shfaqen në mënyrë të rastësishme.

14. Periudha botuese: Periodiciteti me të cilën publikohet revista duhet të 
shprehet qartë.

15. Arkivimi: Plani i revistës për ruajtjen e kopjes elektronike rezervë dhe rua-
jtjen e qasjes së përmbajtjes të revistës (për shembull, qasja në artikujt krye-
sorë nëpërmjet CLOCKSS ose PubMedCentral) në rast se një revistë nuk 
publikohet më, duhet të tregohet në mënyrë të qartë.

16. Marketing i drejtpërdrejtë: Çdo formë aktivitetesh të marketingut, përfshirë 
kriteret kushtëzuese për dorëshkrimet që kryhen për revistën, duhet të jenë 
të përshtatshme, të adresuara qartë dhe që nuk ndërhyjnë apo imponohen 
[ndaj përdoruesit pa dijeninë/pëlqimin e tij].

Tregues të tjerë që përcaktojnë revista të dyshimta nga metod-
ologjia e përdorur për listimin e revistave të tilla nga Jeffrey Beall

Revista konsiderohet e dyshimtë:

1. Nëse anëtarët e ekipit redaktorial i revistës nuk kanë angazhim relevant 
shkencor në fushat përkatëse dhe nëse anëtarët e redaksisë së revistës pub-
likojnë vazhdimisht në atë revistë.

2. Nëse kontaktet funksionale të ekipit redaktorial nuk janë të qasshme në 
faqen e revistës.

3. Nëse revista promovon faktin që është e listuar në platforma indeksimi të 
dyshimta apo çorientuese si rasti i Index Copernicus etj. Një revistë serioze 
nuk duhet ta promovojë listimin në platforma indeksimi joserioze.

4. Nëse periodiciteti me të cilën publikohet revista nuk shprehet qartë dhe 
nuk duhet të jetë subjekt i luhatjeve drastike në kohë.
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5. Nëse punimet e botuara në një revistë karakterizohen nga gabime gjuhësore 
(anglisht) apo gramatikore, dhe paraqitje jo-adekuate të simboleve të për-
dorura në llogaritje numerike. Çdo revistë serioze duhet të ketë kapacitete 
të redaktimit gjuhësor/kuptimor.

6. Nëse punimet e botuara në një revistë karakterizohen me deformime este-
tike ose nuk janë të shkruara në formatin që revista e kërkon. Për shembull, 
dy punime në të njëjtën revistë janë shkruar në formate të ndryshme ose 
një punim në disa pjesë është shkruar me një format e në disa faqe të tjera 
është shkruar me një tjetër.

ORCA nuk paragjykon dijeninë apo qëllimshmërinë e autorëve sa i takon bo-
timeve të tyre në revista të dyshimta, por është mjaftuar të evidentojë situatën 
mbi faktin e kryer.

Shqyrtimi individual dhe kolektiv nga hulumtuesit

Secilit hulumtues i janë ndarë numër i caktuar i CV-ve në mënyrë rastësore. 
Secili hulumtues ka shqyrtuar nëse revista ku ka qenë punimi i publikuar 
shkencor bie ndesh me parimet e lartshkruara në rastet kur ato kanë qenë afir-
mative. Po ashtu, ka parë nëse revista ku është publikuar punimi i plotëson 
kriteret dhe parimet e lartshkruara në rastet kur kriteret dhe parimet e lartsh-
kruara kanë qenë negative.

Të dhënat e nxjerra nga shqyrtimi janë vendosur në tabela të standardizuara 
nga ku ka vazhduar shqyrtimi i mëtejmë kolektiv.

Pas përfundimit të hulumtimit individual është mbledhur rrethi i parë i koleg-
jiumit të hulumtuesve i cili ka shqyrtuar veç e veç secilën revistë të listuar nga 
hulumtuesit. Pas shqyrtimit, rezultatet janë dërguar te konsulenca e jashtme për 
kontroll të dyfishtë apo për këshilla profesionale. Pas përgjigjes nga konsulen-
ca është mbledhur rrethi i dytë i kolegjiumit të hulumtuesve i cili ka shqyrtuar 
përgjigjet e konsulencës dhe me konsensus ka shpallur të mbyllur hulumtimin.



TË DHËNAT E PËRGJITHSHME
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Janë analizuar:

164 profesorë asistentë

177 profesorë të asocuar

140 profesorë të rregullt

Totali: 481 profesorë

Justifikimi i Titujve

Nga 481 profesorë, 135 (28%) i justifikojnë titujt sipas kriterit të punimeve shken-
core në revista të mirëfillta shkencore. Kurse, 346 (72%) nuk i justifikojnë titujt 
sipas kriterit të punimeve shkencore në revista të mirëfillta shkencore.

Nga 135 profesorë që i justifikojnë titujt 80 janë profesorë asistentë, 37 profe-
sorë të asocuar dhe vetëm 18 profesorë të rregullt. 

Ndërsa, nga 346 profesorë që nuk i justifikojnë titujt, 84 janë profesorë asis-
tentë, 140 profesorë të asocuar dhe 122 profesorë të rregullt. 
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Justifikimi i titujve akademikë
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Krahasuar përbrenda grupeve përkatëse (prof. asistentë, prof. asocuar, prof. 
rregullt), justifikim më të madh të titujve kanë profesorët asistentë me 49%, 
ndërsa justifikim më të vogël të titujve kanë profesorët e rregullt me 13%. 

122 profesorët e rregullt që nuk i justifikojnë titujt e tyre akademikë kanë të 
nënshkruara kontrata për kohë të pacaktuar me Universitetin e Prishtinës (UP), 
që do të thotë se ata nuk i detyrohen më UP-së për sa i përket punës shkencore.
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Punimet e publikuara dhe pjesëmarrja

Në intervalin kohor ndërmjet 1980 – 201713 ka gjithsej 1643 pjesëmarrje14 në 
1320 punime të publikuara në revista të mirëfillta shkencore, ku profesorët e 
UP-së mund të jenë në radhë të ndryshme të autorësisë, ndërsa 747 janë në 
cilësinë e autorit të parë ose korrespondent. 

Viti 2009 shënon pikun e numrit të punimeve të publikuara në revistat që i 
plotësojnë kriteret. 

Në intervalin kohor ndërmjet 2004 – 201715 ka gjithsej 352 pjesëmarrje në 301 
punime të publikuara në 134 revista të dyshimta. 182 janë në cilësinë e autorit 
të parë ose korrespondent. 

Viti 2013 shënon pikun e numrit të punimeve të publikuara në revista të dyshimta, 
të cilat nuk i plotësojnë kriteret dhe parimet e përcaktuara në metodologji, me 66 
sosh. 
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13 Punimi i parë i regjistruar në një revistë që i plotëson kriteret është nga viti 1980.
14 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 1643 në këtë rast nuk shënon num-

rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punimet e evidentuara. 

15 Punimi i parë i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson kriteret është nga viti 2004.
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Nga grafikët e mësipërm vërehet proporcion i drejtë mes punimeve të publi-
kuara dhe pjesëmarrjes si në revista të mirëfillta shkencore po ashtu në revista 
të dyshimta.

Diferenca mes numrit të punimeve dhe numrit të pjesëmarrjeve në punime 
të publikuara në revista të dyshimta, që nuk i plotësojnë kriteret dhe parimet e 
përcaktuara në metodologji shënohet në vitet 2012 dhe 2013. 

Në vitin 2012 janë shënuar 86 pjesëmarrje në 60 punime të publikuara në re-
vista të dyshimta. Në vitin 2013 janë shënuar 69 pjesëmarrje në 66 punime 
në publikuara në revista të dyshimta. Ndërkohë që numri i punimeve të pub-
likuara në revista të dyshimta është rritur, numri i pjesëmarrjeve ka rënë. Kjo 
tregon se një numër i caktuar i profesorëve ka vazhduar praktikën e publikimit 
në revista në revista të dyshimta, madje duke e rritur numrin e publikimeve, 
por kjo dukuri nuk është përhapur edhe te profesorët e tjerë.

270 profesorë (56%) kanë të paktën nga 1 punim të publikuar në revista të mirë-
fillta shkencore. Nga këta 270 profesorë, 135 janë nga radhët e atyre që i justi-
fikojnë titujt dhe 135 të tjerë, nga radhët e atyre që nuk i justifikojnë titujt. 

137 profesorë (28%) së paku një herë kanë publikuar në revista të dyshimta. Prej 
këtyre 137 profesorëve, 51 janë profesorë që i justifikojnë titujt, ndërsa 86 nuk i 
justifikojnë titujt. 

Përderisa publikimi në revista të mirëfillta shkencore ndahet përgjysmë mes 
atyre që i justifikojnë titujt dhe atyre që nuk i justifikojnë ata, në anën tjetër kur 
është fjala për publikimin në revista të dyshimta, dominimi bëhet nga ata që 
nuk i justifikojnë titujt.
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Punimet sipas fakulteteve

Mesatarja e punimeve të publikuara në revista të mirëfillta shkencore është 2.7 
punime për profesor në nivel universiteti.

Fakti që 72% nuk i justifikojnë titujt tregon për një përqendrim të publikimeve 
në një pakicë të profesorëve të Universitetit të Prishtinës.

Në të gjitha fakultetet e Universitetit të Prishtinës justifikimi i titujve është nën 
50%. Përqindja më e lartë e justifikimit të titujve për fakultet është në Fakultetin 
e Bujqësisë dhe Veterinarisë, e cila mbërrin në 45% të titujve të justifikuar.

Fakulteti me më së shumti punime për profesor është po ashtu Fakulteti i 
Bujqësisë dhe Veterinarisë me 5.3 punime për profesor. Pas tij vjen Fakulte-
ti i Mjekësisë me 5.0 punime për profesor, i pasuar nga Fakulteti i Shkencave 
Matematike – Natyrore me 4.9 punime për profesor.

Ndërsa, sa i përket fakulteteve të shkencave joekzakte, prin Fakulteti i Edukim-
it me 2.3 punime për profesor që është pak nën mesataren e përgjithshme të 
Universitetit të Prishtinës.

Kufizimet e Fakultetit të Arteve dhe Fakultetit të Edukimit Fizik 
dhe Sportiv

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportiv

Numri i punimeve të evidentuara në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportiv 
është 3 punime të publikuara në revista të mirëfillta shkencore. Ky numër është 
i papërfillshëm në krahasim me numrin e profesorëve të shpërndarë në tituj të 
ndryshëm të këtij fakulteti. 

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportiv është fakulteti i vetëm që ka 0 punime në 
revista që nuk i plotësojnë kriteret apo në revista të listuara si revista të dyshim-
ta. Kjo tregon se në këtë fakultet nuk ka pasur pretendime të rrejshme për arritje 
shkencore, ndonëse vërehen përpjekje për botime në platforma rajonale apo 
vendore të cilat nuk mund të konsiderohen revista shkencore ndërkombëtare 
sipas metodologjisë së përcaktuar në këtë hulumtim.

Kjo disiplinë nuk ka pasur ndonjë përkrahje të veçantë pasur parasysh koston 
dhe po ashtu sukseset që kanë arritur sportistët kosovarë nëpër botë.



Integriteti akademik i profesorëve në Universitetin e Prishtinës26

Fakulteti i Arteve

Avancimet e stafit akademik të Fakultetit të Arteve janë mundësuar me një 
rregullore të vitit 200416 e cila ka bërë ekuivalentimin e punimeve shkencore 
me prodhimet e ndryshme artistike. 

Avancimi i profesorëve të këtij fakulteti nuk është bazuar në kriterin e pun-
imeve në revista shkencore ndërkombëtare por në prodhime artistike si ek-
spozita, koncerte, prodhim filmash e forma të tjera të prodhimit artistik.

Ndonëse ka mjaft revista të indeksuara në platforma ndërkombëtare te cilat 
botojnë artikuj të hulumtimit shkencor mbi aspekte të ndryshme praktike e 
teorike artistike17, në Universitetin e Prishtinës po diskutohet për gjetjen e for-
mave të ekuivalentimit të tyre me prodhime artistike.

16 Rregullorja me numër 3/736, 26/11/2004
17 “Udhëzim për Publikim në Revista Shkencore në Disiplinat e Shkencave Sociale 

dhe Shkencave Humane”, ORCA-KS.ORG, link: http://orca-ks.org/ëp-content/up-
loads/2017/10/Udh%C3%ABzim-p%C3%ABr-publikim-n%C3%AB-revista-shkencore_
final.pdf
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Aneks 1. Tabela e të dhënave të përgjithshme sipas fakulteteve

Nr. Fakultetet  
në UP

profesorë që i justi-
fikojnë titujt

profesorë që nuk i 
justifikojnë titujt

Prof.
Ass.

Prof.
Asoc.

Prof.
Dr.

Prof.
Ass.

Prof.
Asoc.

Prof.
Dr.

1 Fakulteti  
Filozofik 7 1 0 5 11 8

2 Fakulteti i Shkencave 
Matematike - Natyrore 11 10 3 7 18 13

3 Fakulteti i Filologjisë 4 1 0 17 20 8

4 Fakulteti Juridik 4 4 1 7 11 13

5 Fakulteti Ekonomik 7 6 1 6 12 13

6 Fakulteti i Ndërtimtarisë 
dhe Arkitekturës 4 0 0 7 7 4

7
Fakulteti i Inxhinierisë 
Elektrike dhe Komp-
juterike

3 1 0 5 5 9

8 Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike 3 2 3 3 7 11

9 Fakulteti i Mjekësisë 18 9 5 11 25 27

10 Fakulteti i Bujqësisë dhe 
Veterinarisë 8 2 5 2 8 8

11 Fakulteti i Edukimit Fizik 
dhe i Sportit 0 0 0 3 7 4

12 Fakulteti i Edukimit 11 1 0 11 9 4

TOTAL
80 37 18 84 140 122

59% 28% 13% 24% 40% 36%
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Aneks 2. Tabela e punimeve në revista sipas fakulteteve

Tabela e punimeve në revista shkencore sipas fakulteteve

Nr. Fakultetet në UP Punimet në revista të 
mirëfillta shkencore

Punime në revista të 
dyshimta

1 Fakulteti Filozofik 25 8

2
Fakulteti i Shkencave 
Matematike -  
Natyrore

306 85

3 Fakulteti i Filologjisë 16 6

4 Fakulteti Juridik 41 20

5 Fakulteti Ekonomik 75 42

6
Fakulteti i  
Ndërtimtarisë dhe 
Arkitekturës

31 6

7
Fakulteti i Inxhinierisë 
Elektrike dhe Komp-
juterike

31 27

8 Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike 50 20

9 Fakulteti i Mjekësisë 483 39

10 Fakulteti i Bujqësisë 
dhe Veterinarisë 175 21

11 Fakulteti i Edukimit 
Fizik dhe i Sportit 3 0

12 Fakulteti i Edukimit 84 27

TOTAL 1320  301
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Aneks 3. Tabela e renditjes së fakulteteve sipas numrit të punimeve për profesor

Renditja 
sipas numrit 
të punimeve 
për profesor

Fakultetet në Uni-
versitetin e Prisht-
inës

Publikime 
në revista 
të mirëfill-
ta shken-
core

Numri 
i profe-
sorëve

Punime/
profesor

1
Fakulteti i Bujqë-
sisë dhe Veteri-
narisë

175 33 5.30 

2 Fakulteti i  
Mjekësisë 483 95 5.08 

3
Fakulteti i Shken-
cave Matematike 
- Natyrore

306 62 4.94 

4 Fakulteti i Edukimit 84 36  2.33 

5 Fakulteti i Inxhin-
ierisë Mekanike 50 29 1.72 

6 Fakulteti Ekonomik 75 45 1.67 

7
Fakulteti i Ndër-
timtarisë dhe 
Arkitekturës

31 22 1.41 

8
Fakulteti i Inxhin-
ierisë Elektrike dhe 
Kompjuterike

31 23 1.35 

9 Fakulteti Juridik 41 40 1.03 

10 Fakulteti Filozofik 25 32 0.78 

11 Fakulteti i Filolog-
jisë 16 50 0.32 

12 Fakulteti i Edukimit 
Fizik dhe i Sportit 3 14 0.21 

TOTAL 1320 481 2.7





FAKULTETI I EDUKIMIT
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FAKULTETI I EDUKIMIT

36 profesorë me tituj akademikë: 

4 profesorë të rregullt

10 profesorë të asocuar 

22 profesorë asistentë.

Justifikimi i titujve

Prej 36 profesorëve me tituj akademikë, 12 (33%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 24 
(67%) nuk i justifikojnë .

Në grupin e 12 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 1 pro-
fesor i asocuar dhe 11 profesorë asistentë.

Në grupin e 24 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt bëjnë pjesë 4 profesorë të 
rregullt, 9 profesorë të asocuar dhe 11 profesorë asistentë. 

Analiza e (mos)justifikimit të titujve akademikë në varësi të lartësisë së titujve, 
tregon për një raport të drejtë mes atyre që i justifikojnë dhe atyre që nuk i jus-
tifikojnë. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorëve 
asistentë dhe më i vogël (asnjë) grupi i profesorëve të rregullt.

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 0 0% PROF.

DR 4 100% PROF.
DR 4

100%PROF.
ASOC 1 10% PROF.

ASOC 9 90% PROF.
ASOC 10

PROF.
ASS 11 50% PROF.

ASS 11 50% PROF.
ASS 22
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FAKULTETI I EDUKIMIT

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Fakulteti i Edukimit ka gjithsej 84 punime të publikuara nga profesorët e tij. 

Në intervalin kohor që ndërmjet 1995 – 2017 ka 87 pjesëmarrje në publikimin e 
punimeve në revista shkencore18 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent për të njëjtin interval kohor, pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 72 . 

Diferenca e ngushtë e numrit të pjesëmarrjeve të përgjithshme dhe pjesëmar-
rjeve si autor i parë ose korrespondent në publikimin e punimeve në revis-
ta shkencore që i plotësojnë kriteret, tregon për një numër relativisht të 
kënaqshëm të numrit total të punimeve. Po ashtu, tregon për një shtrirje të 
balancuar të punimeve të publikuara nga profesorët e këtij fakulteti.
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Publikimi në revista të dyshimta

14 profesorë (39%) kanë 27 punime në 14 revista të dyshimta. 6 nga ta bëjnë 
pjesë në grupin e profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë, ndërsa 8 nga 
grupi i profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë.

Profesorët e Fakultetit të Edukimit kanë gjithsej 27 pjesëmarrje në publikimin e 
punimeve në 14 revista të dyshimta.

18 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 87 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 
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FAKULTETI I EDUKIMIT

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2007-201519, përfshirja 
në publikim mbërrin në 22 pjesëmarrje. 

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2013, i cili ka 9 pjesëmarrje.
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19 Punimi i parë në Fakultetin e Edukimit i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson 
kriteret është nga viti 2007, ndërsa i fundit në vitin 2015.



FAKULTETI EKONOMIK
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FAKULTETI EKONOMIK

45 profesorë me tituj akademikë: 

14 profesorë të rregullt

18 profesorë të asocuar 

13 profesorë asistentë

Justifikimi i titujve

Prej 45 profesorëve me tituj akademikë, 14 (31%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 31 
(69%) nuk i justifikojnë.

Në grupin e 14 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 1 pro-
fesor i rregullt, 6 profesorë të asocuar dhe 7 profesorë asistentë.

Në grupin e 31 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 13 
profesorë të rregullt, 12 profesorë të asocuar dhe 6 profesorë asistentë. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorëve 
asistentë dhe më i vogël grupi i profesorëve të rregullt.

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 1 7% PROF.

DR 13 93% PROF.
DR 14

100%PROF.
ASOC 6 33% PROF.

ASOC 12 67% PROF.
ASOC 18

PROF.
ASS 7 54% PROF.

ASS 6 46% PROF.
ASS 13
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FAKULTETI EKONOMIK

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Fakulteti Ekonomik ka gjithsej 75 punime të publikuara në revista të mirëfillta 
shkencore. 

Në intervalin kohor ndërmjet 2004 – 2016 ka 90 pjesëmarrje në publikimin e 
punimeve në revista shkencore20 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor, pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 57. 
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Publikimi në revista të dyshimta

19 profesorë (42%) kanë 42 punime në 23 revista të dyshimta. 

Profesorët e Fakultetit Ekonomik kanë gjithsej 42 pjesëmarrje në publikimin e 
punimeve në 23 revista të dyshimta.

Numri i njëjtë i pjesëmarrjeve dhe punimeve tregon se nuk ka pasur bashkëpun-
im mes autorëve të këtij fakulteti që kanë publikuar në revista të dyshimta.

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2010-201621, përfshirja 
në publikim mbërrin në 30 pjesëmarrje. 

20 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 90 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 

21 Punimi i parë në Fakultetin Ekonomik i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson 
kriteret është nga viti 2010, ndërsa i fundit në vitin 2016.
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FAKULTETI EKONOMIK

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2012 i cili ka 19 punime të publikuara.
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FAKULTETI I BUJQËSISË DHE 
VETERINARISË (FBV)
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FAKULTETI I BUJQËSISË DHE VETERINARISË (FBV)

33 profesorë me tituj akademikë: 

13 profesorë të rregullt

10 profesorë të asocuar 

10 profesorë asistent

Justifikimi i titujve 

Prej 33 profesorëve me tituj akademikë, 15 (45%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 18 
(55%) nuk i justifikojnë.

Në grupin e 15 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 5 pro-
fesorë të rregullt, 2 profesorë të asocuar dhe 8 profesorë asistentë.

Në grupin e 18 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 8 
profesorë të rregullt, 8 profesorë të asocuar dhe 2 profesorë asistentë. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorëve 
asistentë dhe më i vogël grupi i profesorëve të asocuar.

Kjo ndodh për arsye që lidhen me numrin e nevojshëm të punimeve shken-
core të kërkuara për titujt përkatës.

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë është fakulteti me numrin më të madh të 
punimeve për profesor i cili mbërrin në 5.3 punime për profesor.

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 5 38% PROF.

DR 8 62% PROF.
DR 13

100%PROF.
ASOC 2 20% PROF.

ASOC 8 80% PROF.
ASOC 10

PROF.
ASS 8 80% PROF.

ASS 2 20% PROF.
ASS 10



41Integriteti akademik i profesorëve në Universitetin e Prishtinës

FAKULTETI I BUJQËSISË DHE VETERINARISË (FBV)

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Profesorët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë kanë gjithsej 175 punime 
shkencore të publikuara në revista të mirëfillta shkencore. 

28 profesorë (85% ) kanë të paktën nga 1 punim shkencor të publikuar në revis-
ta të mirëfillta shkencore. Nga këta 28 profesorë, 15 prej tyre i justifikojnë titujt, 
ndërsa 13 nuk i justifikojnë. 

Në intervalin kohor ndërmjet 1990- 2017 ka gjithsej 206 pjesëmarrje në publik-
imin e punimeve në revista shkencore22 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 80. 

Vlen të theksohet se periudha 1990-1999 shënon 0 punime të publikuara në 
revista të mirëfillta shkencore. 
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22 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 206 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 
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FAKULTETI I BUJQËSISË DHE VETERINARISË (FBV)

Publikimi në revista të dyshimta

14 profesorë (42%) kanë punime në revista të dyshimta. 5 nga ta bëjnë pjesë në 
grupin e profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë, ndërsa 9 në grupin e 
profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë.

Profesorët e FBV kanë gjithsej 27 pjesëmarrje në publikimin e 21 punimeve në 
10 revista të dyshimta.

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2010-201523, përfshirja 
në publikim mbërrin në 8 pjesëmarrje. 

Vitet me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta janë vitet 2012 dhe 2013 me nga 9 pjesëmarrje secila.
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23 Punimi i parë në FBV i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson kriteret është nga viti 
2010, ndërsa i fundit në vitin 2015.



FAKULTETI I INXHINIERISË 
ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE 

(FIEK)



Integriteti akademik i profesorëve në Universitetin e Prishtinës44

FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE (FIEK)

23 profesorë me tituj akademikë: 

9 profesorë të rregullt

6 profesorë të asocuar 

8 profesorë asistentë.

Justifikimi i titujve 

Prej 23 profesorëve me tituj akademikë, 4 (17%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 19 
(83%) nuk i justifikojnë.

Në grupin e 4 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 1 profe-
sor i asocuar dhe 3 profesorë asistentë.

Në grupin e 19 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 9 
profesorë të rregullt, 5 profesorë të asocuar dhe 5 profesorë asistentë. 

Analiza e (mos)justifikimit të titujve akademikë në vartësi të lartësisë së titujve 
tregon për një raport të zhdrejtë mes atyre që i justifikojnë titujt akademikë dhe 
atyre që nuk i justifikojnë titujt akademikë. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorëve 
asistent dhe më i vogël grupi i profesorëve të rregullt.

Ky fakultet është nga fakultet me numrin më të madh të profesorëve që nuk i 
justifikojnë titujt akademikë.

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 0 0% PROF.

DR 9 100% PROF.
DR 9

100%PROF.
ASOC 1 17% PROF.

ASOC 5 83% PROF.
ASOC 6

PROF.
ASS 3 37% PROF.

ASS 5 63% PROF.
ASS 8
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FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE (FIEK)

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Profesorët e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike kanë gjithsej 
31 punime shkencore të publikuara në revista të mirëfillta shkencore. 

Në intervalin kohor ndërmjet 1985 – 2017 ka gjithsej 48 pjesëmarrje në publik-
imin e punimeve në revista shkencore24 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 23. 

Për shkaqe që mund të lidhen me pensionimin e kuadrove vërehet një mung-
esë e veprimtarisë shkencore për sa i përket publikimit të punimeve në revista 
të mirëfillta shkencore në periudhën 1985 – 2005.
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Publikimi në revista të dyshimta

12 profesorë (52%) kanë 27 punime në 21 revista të dyshimta. 

Profesorët e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike kanë gjithsej 
30 pjesëmarrje në publikimin e punimeve në 21 revista të dyshimta.

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2004-201625 përfshirja 
në publikim mbërrin në 15 pjesëmarrje. 

24 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 48 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 

25 Punimi i parë në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike i regjistruar në 
një revistë që nuk i plotëson kriteret është nga viti 2004, ndërsa i fundit në vitin 2016.
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FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE (FIEK)

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2012 i cili ka 8 pjesëmarrje.
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FAKULTETI I FILOLOGJISË



Integriteti akademik i profesorëve në Universitetin e Prishtinës48

FAKULTETI I FILOLOGJISË

50 profesorë me tituj akademikë: 

8 profesorë të rregullt

21 profesorë të asocuar 

21 profesorë asistentë

Justifikimi i titujve

Prej 50 profesorëve me tituj akademik, 5 (10%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 45 
(90%) nuk i justifikojnë.

Në grupin e 5 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 1 profe-
sor i asocuar dhe 4 profesorë asistentë.

Në grupin e 45 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 8 
profesorë të rregullt, 20 profesorë të asocuar dhe 17 profesorë asistentë. 

Krahasimi i (mos)justifikimit të titujve akademikë në vartësi të lartësisë së titu-
jve tregon për një raport të papërfillshëm mes atyre që i justifikojnë titujt aka-
demikë dhe atyre që nuk i justifikojnë titujt akademikë, për shkak të numrit të 
vogël të atyre që i justifikojnë titujt akademikë.

Ndërkohë që nuk ka asnjë profesor të rregullt që justifikon titullin, janë 8 profe-
sorë të rregullt të cilën nuk i justifikojnë titujt akademikë.

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 0 0% PROF.

DR 8 100 % PROF.
DR 8

100%PROF.
ASOC 1 5% PROF.

ASOC 20 95% PROF.
ASOC 21

PROF.
ASS 4 19% PROF.

ASS 17 81% PROF.
ASS 21
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FAKULTETI I FILOLOGJISË

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Në intervalin kohor që kufizohet në vitet 2005 – 2017 ka gjithsej 16 punime dhe 
16 pjesëmarrje në publikimin e punimeve në revista shkencore nga autorë të 
ndryshëm.

Në rastin e Fakultetit Filologjik ka përputhje mes numrit të punimeve dhe 
pjesëmarrjes në publikimin e punimeve. Ndërkaq, ka 14 pjesëmarrje si autor i 
parë ose korrespodent dhe 2 si autor i dytë. 

Fakulteti Filologjik është nga fakultetet me më së paku punime shkencore në 
revista shkencore ndërkombëtare. Ekziston një disponim i përgjithshëm i këtij 
fakulteti për kontestimin e dispozitave në fuqi që rregullojnë çështjen e publi-
kimeve dhe avancimeve në Universitetin e Prishtinës. 
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Publikimi në revista të dyshimta

Një profesor (i asocuar) ka 6 punime në revista të dyshimta. 

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista që nuk i plotësojnë kriteret dhe parimet e përcaktuara në metodologji 
është viti 2016 i cili ka 6 pjesëmarrje.

Në Fakultetin Filologjik publikimi në revista që nuk i plotësojnë kriteret është i 
kufizuar.
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FAKULTETI I FILOLOGJISË
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FAKULTETI I INXHINIERISË 
MEKANIKE (FIM)
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FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE (FIM)

29 profesorë me tituj akademikë: 

14 profesorë të rregullt

9 profesorë të asocuar 

6 profesorë asistentë

Justifikimi i titujve

Prej 29 profesorëve me tituj akademikë, 8 (28%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 21 
(72%) nuk i justifikojnë.

Në grupin e 8 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 3 profe-
sorë të rregullt, 2 profesorë të asocuar dhe 3 profesorë asistentë.

Në grupin e 21 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 11 
profesorë të rregullt, 7 profesorë të asocuar dhe 3 profesorë asistentë. 

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 3 21% PROF.

DR 11 79% PROF.
DR 14

100%PROF.
ASOC 2 22% PROF.

ASOC 7 78% PROF.
ASOC 9

PROF.
ASS 3 50% PROF.

ASS 3 50% PROF.
ASS 6
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FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE (FIM)

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike ka gjithsej 50 punime të publikuara në revista 
të mirëfillta shkencore nga profesorët e tij. 

Në intervalin kohor që kufizohet në vitet 1999 – 2017 ka gjithsej 73 pjesëmarrje 
në publikimin e punimeve në revista shkencore26 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 41. 

Numri më i madh i pjesëmarrjeve sesa ai i punimeve tregon për bashkëpunim 
brenda dhe jashtë fakultetit në publikimin e punimeve në revista të mirëfillta 
shkencore.
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Publikimi në revista të dyshimta

13 profesorë (45%) kanë 20 punime në 11 revista të dyshimta. 

Profesorët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike kanë gjithsej 23 pjesëmarrje në 
publikimin e punimeve në 11 revista të dyshimta.

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2009-201727, përfshirja 
në publikim mbërrin në 10 pjesëmarrje. 

26 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 73 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 

27 Punimi i parë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike i regjistruar në një revistë që nuk 
i plotëson kriteret është nga viti 2009, ndërsa i fundit në vitin 2017.
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FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE (FIM)

Vitet me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve të 
dyshimta janë vitet 2012 dhe 2013 me nga 6 pjesëmarrje secila.
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FAKULTETI I NDËRTIMTARISË 
DHE ARKITEKTURËS (FNA)



Integriteti akademik i profesorëve në Universitetin e Prishtinës56

FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS (FNA)

22 profesorë me tituj akademikë: 

4 profesorë të rregullt

7 profesorë të asocuar 

11 profesorë asistentë

Justifikimi i titujve 

Prej 22 profesorëve me tituj akademikë, 4 (18%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 18 
(82%) nuk i justifikojnë.

Në grupin e 4 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë vetëm 
4 profesorë asistentë.

Në grupin e 18 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 4 
profesorë të rregullt, 7 profesorë të asocuar dhe 7 profesorë asistentë. 

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 0  0% PROF.

DR 4 100% PROF.
DR 4

100%PROF.
ASOC 0  0%  PROF.

ASOC 7 100% PROF.
ASOC 7

PROF.
ASS 4 36% PROF.

ASS 7 64% PROF.
ASS 11

.



57Integriteti akademik i profesorëve në Universitetin e Prishtinës

FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS (FNA)

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Profesorët e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës kanë gjithsej 31 pun-
ime shkencore të publikuara në revista të mirëfillta shkencore. 

9 profesorë (41% ) kanë të paktën nga 1 punim shkencor të publikuar në revis-
ta të mirëfillta shkencore. Nga këta 9 profesorë, 4 prej tyre i justifikojnë titujt, 
ndërkaq 5 nuk i justifikojnë. 

Në intervalin kohor ndërmjet 1988 - 2017 ka gjithsej 32 pjesëmarrje në publik-
imin e punimeve në revista shkencore28 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor, pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 29. 

Në grafikun e mëposhtëm vërehet një periudhë e mungesës së veprimtarisë 
shkencore për sa i përket punimeve të publikuara në revista të mirëfillta shken-
core mes viteve 1988 – 2009.
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Publikimi në revista të dyshimta

Dy profesorë (9%) kanë punime në revista të dyshimta. Një bën pjesë në grupin 
e profesorëve asistentë dhe e justifikon titullin, ndërsa tjetri profesor i rregullt i 
cili nuk e justifikon titullin.

Profesorët e FNA kanë gjithsej 7 pjesëmarrje në publikimin e 6 punimeve në 5 
revista të dyshimta.

28 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 32 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 
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FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS (FNA)

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2013-201629, përfshirja 
në publikim mbërrin në 6 pjesëmarrje. 

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2015 me 3 pjesëmarrje.
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29 Punimi i parë në FNA i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson kriteret është nga viti 
2013, ndërsa i fundit në vitin 2016.
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FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE – NATYRORE (FSHMN)

62 profesorë me tituj akademikë: 

16 profesorë të rregullt

28 profesorë të asocuar 

18 profesorë asistentë

Justifikimi i titujve 

Prej 62 profesorëve me tituj akademikë, 24 (39%) i justifikojnë titujt, ndërkaq 38 
(61%) nuk i justifikojnë.

Në grupin e 24 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 3 pro-
fesorë të rregullt, 10 profesorë të asocuar dhe 11 profesorë asistentë.

Në grupin e 38 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 13 
profesorë të rregullt, 18 profesorë të asocuar dhe 7 profesorë asistentë. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorë 
asistentë dhe më i vogël grupi i profesorëve të rregullt. Numri më i madh i 
profesorëve që nuk i justifikojnë titujt është ai i profesorëve të asocuar dhe më 
i vogël ai i profesorë asistentë.

I justifikojnë titujt 
akademikë

Nuk i justifikojnë titu-
jt akademikë

Profesorët sipas titujve 
akademikë

PROF.DR 3 19% PROF.DR 13 81% PROF.DR 16

100%PROF. 
ASOC 10 36% PROF.

ASOC 18 64% PROF.
ASOC 28

PROF.ASS 11 61% PROF.ASS 7 39% PROF.ASS 18
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FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE – NATYRORE (FSHMN)

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Profesorët e Fakultetit të Shkencave Matematike-Natyrore kanë gjithsej 306 
punime shkencore të publikuara në revista të mirëfillta shkencore. 

52 profesorë (84%) kanë të paktën nga një punim shkencor të publikuar në re-
vista të mirëfillta shkencore. Nga këta 52 profesorë, 24 prej tyre i justifikojnë 
titujt, ndërkaq 28 nuk i justifikojnë titujt. 

Në intervalin kohor ndërmjet 1984 - 2017 ka gjithsej 364 pjesëmarrje në publi-
kimin e punimeve në revista shkencore30 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor, pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 155. 

Viti me më së shumti pjesëmarrje në publikimin e punimeve në revista të mirë-
fillta shkencore është viti 2011 i cili shënon 57 pjesëmarrje.
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Publikimi në revista të dyshimta

33 profesorë (53%) kanë punime në revista të dyshimta. 13 nga ta bëjnë pjesë 
në grupin e profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë, ndërsa 20 nga grupi 
i profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë.

Profesorët e FShMN kanë gjithsej 115 pjesëmarrje në publikimin e 85 punimeve 
në 26 revista të dyshimta.

30 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 364 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 
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FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE – NATYRORE (FSHMN)

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2007-201631, përfshirja 
në publikim mbërrin në 43 pjesëmarrje. 

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2012 i cili ka 31 pjesëmarrje.
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31 Punimi i parë në FShMN i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson kriteret është nga 
viti 2007, ndërsa i fundit në vitin 2016.



FAKULTETI JURIDIK
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FAKULTETI JURIDIK

40 profesorë me tituj akademikë: 

14 profesorë të rregullt

15 profesorë të asocuar 

11 profesorë asistentë

Justifikimi i titujve

Prej 40 profesorëve me tituj akademik, 9 (23%) i justifikojnë titujt akademikë, 
ndërkaq 31 (77%) nuk i justifikojnë titujt akademik.

Në grupin e 9 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë një pro-
fesor i rregullt, 4 profesorë i asocuar dhe 4 profesorë asistentë.

Në grupin e 31 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 13 
profesorë të rregullt, 11 profesorë të asocuar dhe 7 profesorë asistentë. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorëve 
asistentë dhe më i vogël grupi i profesorëve të rregullt.

I justifikojnë titujt aka-
demikë

Nuk i justifikojnë titujt 
akademikë TOTAL

PROF.
DR 1 7% PROF.

DR 13 93% PROF.
DR 14

100%PROF.
ASOC 4 27% PROF.

ASOC 11 73% PROF.
ASOC 15

PROF.
ASS 4 36% PROF.

ASS 7 64% PROF.
ASS 11
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FAKULTETI JURIDIK

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Fakulteti Juridik ka gjithsej 41 punime të publikuara në revista të mirëfillta 
shkencore nga profesorët e tij. 

Në intervalin kohor që kufizohet në vitet 1998 – 2017 ka gjithsej 42 pjesëmarrje 
në publikimin e punimeve në revista shkencore32 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor, pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 37. 

Diferenca e ngushtë e numrit të pjesëmarrjeve të përgjithshme dhe pjesëmar-
rjeve si autor i parë ose korrespondent në publikimin e punimeve në revista të 
mirëfillta shkencore tregon për një shtrirje të balancuar të punimeve të publi-
kuara nga profesorët.
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Publikimi në revista të dyshimta

2 profesorë (5%) kanë 20 pjesëmarrje në 20 punime në 15 revista të dyshimta. 
Një bën pjesë në grupin e profesorëve të asocuar dhe e justifikon titullin dhe i 
ka 19 nga 20 punimet e përmendura, ndërsa tjetri po ashtu profesor i asocuar i 
cili nuk e justifikon titullin e ka një nga punimet e përmendura. 

32 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 42 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 
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FAKULTETI JURIDIK

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor ndërmjet 2014-201733, 
përfshirja në publikim mbërrin në 20 pjesëmarrje. 

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2014 i cili ka 6 pjesëmarrje.
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33 Punimi i parë në Fakultetin Juridik i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson kriteret 
është nga viti 2014, ndërsa i fundit në vitin 2017.



FAKULTETI I MJEKËSISË
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FAKULTETI I MJEKËSISË

95 profesorë me tituj akademikë: 

32 profesorë të rregullt

34 profesorë të asocuar 

29 profesorë asistentë

Justifikimi i titujve 

Prej 95 profesorëve me tituj akademik, 32 (34%) i justifikojnë titujt akademikë, 
ndërkaq 63 (66%) nuk i justifikojnë titujt akademikë.

Në grupin e 32 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 5 pro-
fesorë të rregullt, 9 profesorë të asocuar dhe 18 profesorë asistentë.

Në grupin e 63 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademik bëjnë pjesë 27 
profesorë të rregullt, 25 profesorë të asocuar dhe 11 profesorë asistent. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorëve 
asistentë dhe më i vogël grupi i profesorëve të rregullt. Kjo ndodh për arsye që 
lidhen me numrin e nevojshëm të punimeve shkencore të kërkuara për titujt 
përkatës.

I justifikojnë titujt aka-
demikë

Nuk i justifikojnë titujt 
akademikë TOTAL

PROF.
DR 5 16% PROF.

DR 27 84% PROF.
DR 32

100%PROF.
ASOC 9 26% PROF.

ASOC 25 74% PROF.
ASOC 34

PROF.
ASS 18 62% PROF.

ASS 11 38% PROF.
ASS 29
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FAKULTETI I MJEKËSISË

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Profesorët e Fakultetit të Mjekësisë kanë gjithsej 483 punime shkencore të 
publikuara në revista të mirëfillta shkencore. Ky numër shënon numrin më të 
madh të punimeve në një fakultet.

69 profesorë (73% ) kanë të paktën nga 1 punim shkencor të publikuar në revista 
të mirëfillta shkencore. Nga këta 69 profesorë, 32 prej tyre i justifikojnë titujt, 
ndërkaq 37 nuk i justifikojnë titujt. 

Në intervalin kohor ndërmjet 198034 - 2017 ka gjithsej 654 pjesëmarrje në pub-
likimin e punimeve në revista shkencore35 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor, pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 216. 

Në grafikun e mëposhtëm vërehet një rritje rapide e pjesëmarrjes në publik-
imin e punimeve në revista të mirëfillta shkencore gjatë viteve 2008 – 2011. 
3-vjeçari i ardhshëm shënon një rënie relativisht të theksuar.

Viti 2009 shënon pikun e publikimeve të punimeve në revista të mirëfillta 
shkencore me 114 sosh.
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34 Në vitin 1980 shënohen dy punime si të parat të regjistruara në Universitetin e Prisht-
inës.

35 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 654 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 
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FAKULTETI I MJEKËSISË

Publikimi në revista të dyshimta

21 profesorë (22%) kanë punime në revista të dyshimta. 12 nga ta bëjnë pjesë 
në grupin e profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë, ndërsa 9 në grupin e 
profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë.

Profesorët e Fakultetit të Mjekësisë kanë gjithsej 47 pjesëmarrje në publikimin 
e 39 punimeve në 21 revista të dyshimta.

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2008-201636, përfshirja 
në publikim mbërrin në 15 pjesëmarrje. 

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2015 me 12 pjesëmarrje.

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Publikimi në revista të dyshimta

12

36 Punimi i parë në Fakultetin e Mjekësisë i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson 
kriteret është nga viti 2008, ndërsa i fundit në vitin 2016.



FAKULTETI FILOZOFIK
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FAKULTETI FILOZOFIK

32 profesorë me tituj akademikë: 

8 profesorë të rregullt

12 profesorë të asocuar 

12 profesorë asistent

Justifikimi i titujve

Prej 32 profesorëve me tituj akademik, 8 (25%) i justifikojnë titujt akademikë, 
ndërkaq 24 (75%) nuk i justifikojnë titujt akademik.

Në grupin e 8 profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 1 profe-
sor i asocuar dhe 7 profesorë asistentë.

Në grupin e 24 profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë bëjnë pjesë 8 
profesorë të rregullt, 11 profesorë të asocuar dhe 5 profesorë asistent. 

Analiza e (mos)justifikimit të titujve akademikë në vartësi të lartësisë së titujve 
tregon për një raport të zhdrejtë mes atyre që i justifikojnë titujt akademikë dhe 
atyre që nuk i justifikojnë titujt akademikë. 

Numri më i madh i profesorëve që i justifikojnë titujt është grupi i profesorëve 
asistent dhe më i vogël (asnjë) grupi i profesorëve të rregullt.

Kjo ndodh për arsye që lidhen me numrin e nevojshëm të punimeve shken-
core të kërkuara për titujt përkatës.

I justifikojnë titujt Nuk i justifikojnë titujt TOTAL

PROF.
DR 0 0% PROF.

DR 8 100% PROF.
DR 8

100%PROF.
ASOC 1 8% PROF.

ASOC 11 92% PROF.
ASOC 12

PROF.
ASS 7 58% PROF.

ASS 5 42% PROF.
ASS 12
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FAKULTETI FILOZOFIK

Publikimi në revista të mirëfillta shkencore

Profesorët e Fakultetit Filozofik kanë gjithsej 25 punime në revista të mirëfillta 
shkencore. 

Në intervalin kohor që kufizohet në vitet 1995 – 2017 ka gjithsej 27 pjesëmarrje 
në publikimin e punimeve në revista shkencore37 nga autorë të ndryshëm.

Për autor të parë ose korrespodent në të njëjtin interval kohor, pjesëmarrja në 
publikim mbërrin në 24. 

Kjo situatë shënon një nga fakultetet me numrin më të vogël të punimeve 
të publikuara në revista të mirëfillta shkencore. Fakulteti Filozofik është nga 
fakultetet me më së paku punime shkencore në revista shkencore ndërkom-
bëtare.
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Publikimi në revista të dyshimta

6 profesorë (18%) kanë 8 punime në 8 revista të dyshimta. 2 nga ta bëjnë pjesë 
në grupin e profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë, ndërsa 4 nga grupi i 
profesorëve që nuk i justifikojnë titujt akademikë.

Profesorët e Fakultetit Filozofik kanë gjithsej 8 pjesëmarrje në publikimin e 
punimeve në 8 revista të dyshimta.

37 Përdoret fjala “pjesëmarrje” për të treguar se numri 27 në këtë rast nuk shënon num-
rin e punimeve shkencore. Në të njëjtat punime mund të ketë dy e më shumë autorë 
prandaj ky numër tregon vetëm pjesëmarrjen e autorëve në punime shkencore. 



Integriteti akademik i profesorëve në Universitetin e Prishtinës74

FAKULTETI FILOZOFIK

Për autor të parë ose korrespodent në intervalin kohor 2012-201738, përfshirja 
në publikim mbërrin në 8 pjesëmarrje. 

Viti me më së shumti përfshirje të autorëve në publikimin e punimeve në re-
vista të dyshimta është viti 2013 i cili ka 3 pjesëmarrje.
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38 Punimi i parë në Filozofik i regjistruar në një revistë që nuk i plotëson kriteret është 
nga viti 2012, ndërsa i fundit në vitin 2017.
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Përfundime

Publikimi në revista 

Universiteti i Prishtinës ka numër të vogël të punimeve të publikuara në revis-
ta të mirëfillta shkencore. Megjithatë ky numër tejkalon pritjet e publikut dhe 
matjet e deritashme. 

56% e profesorëve të Universitetit të Prishtinës kanë së paku një punim të pub-
likuar në revistë të mirëfilltë shkencore. 

Fakultetet e shkencave ekzakte kanë shumë më shumë punime të publi-
kuara nga profesorët e tyre në revista të mirëfillta shkencore në krahasim me 
fakultetet e shkencave sociale dhe humanistike.

Bashkëpunimi në publikim si në revista të mirëfillta po ashtu në ato të dyshim-
ta është i vogël mes profesorëve të Universitetit të Prishtinës.

Publikimi në revistat e dyshimta është dukuri në Universitetin e Prishtinës. 
28% të të gjithë profesorëve kanë publikuar të paktën 1 herë në 134 revista të 
dyshimta. Këtu bëjnë pjesë 38% të profesorëve që i justifikojnë titujt akademikë. 
Po ashtu 25% të profesorëve që nuk i justifikojnë titujt. 

54% e të gjithë profesorëve nuk i justifikojnë titujt akademikë ndonëse nuk 
kanë punime të publikuara në revista të dyshimta.

Justifikimi i titujve

Shumica e profesorëve (72%) nuk i justifikojnë titujt aktualë akademikë.

122 profesorë të rregullt nuk i justifikojnë titujt akademikë. Të njejtit kanë kon-
trata për kohë të pacaktuar me Universitetin e Prishtinës. 

Transparenca

CV-të e profesorëve të Universitetit të Prishtinës nuk përmbajnë të dhëna të 
përditësuara lidhur me aktivitetin e tyre shkencor. 

Raportet e komisioneve vlerësuese me rastin e jepjes së titujve për profesorët 
nuk janë të publikuara në faqen zyrtare të Universitetit të Prishtinës. 
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Roli i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT)

MAShT ka luajtur një rol pasiv sa i përket publikimit shkencor në Universitetin 
e Prishtinës. MAShT duhet të luajë rol proaktiv në rritjen e numrit të punimeve 
të publikuara shkencore duke:

• Dhënë mbështetje serioze financiare për publikim shkencor

• Imponuar standard të publikimeve shkencore

• Caktuar afatin për justifikimin e titujve akademikë për profesorët aktualë, 
apo riemërimin e tyre në tituj meritorë.




