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A KA
TEMPULL
DIJA?
Sa herë keni mundur të dëgjoni
ndonjë fjalim të ndonjë politikani në universitete publike apo
në Akademinë e Shkencave dhe
Arteve të Kosovës është e pamundur të mos e keni dëgjuar
edhe togfjalëshin “tempulli i
dijes”. Tamam ashtu siç është
edhe slogani i këtij numri të parë,
fjala e urtë e presidentit çlirimtar,
vizionar, që nga lëvizjet ilegale,
te lufta, te paslufta, te pavarësia,
i cili na udhëhoqi me devocion
të lartë dhe ndershmëri të paparë, e që do të na çojë në NATO
e në BE. Nuk e di sa ju kujtohet
që kur përfunduan punimet
në ndërtesën e Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Kosovës
në vitin 2010, në hyrje të saj u vu
pllaka e gravuar me shkronja të
arta që mbante atë fjalën e urtë të
shkëlqesisë së tij, presidentit Hahim Thaçi: “Tempujt e dijes dhe
të shkencës janë rreze drite për
kombin dhe njerëzimin”. Pllaka
u hoq kur u pa se ishte tepruar
me lëpirje të fundshpinës së presidentit, por ajo që u mor vesh e që
nuk na u hoq nga mendja, ishte
raporti pervers i tempujve të dijes
me pushtetin, dhe jo vetëm në
Kosovë, por në botën mbarë.
Por a ka në të vërtetë
tempull dija?
Dija përfundimisht nuk ka
tempull, asaj nuk i duhen tempujt. Dija nuk mund të jetë e dhënë,
e fiksuar ashtu që të mund të
adhurohet në një tempull. Dija
është proces zbërthimi i atyre
që nuk dihen, në pakufi, përmes
shkencës, artit e filozofisë. Dija
mund të synohet, por asesi të adhurohet, aq më pak në një tempull.
Po pse thonë “tempull i dijes”
ata? A nuk e dijnë ata këtë që
dimë ne? Në fakt, kjo është një
rrymë mendimi mbi atë se çka
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është dija. Dija sipas tyre do të vijë
nga një autoritet i adhurueshëm,
nga një tempull ku legjitimiteti
është mistik. Por në shekullin 21
këto gjëra kanë përfunduar. Sot
dija mundohet të çlirohet nga autoriteti ani pse ajo gjithnjë ka një
raport vartësie me pushtetin në
kuptimin fukoltian të fjalës. Dija
sot merr një karakter subversiv
ndaj pushtetit në ndërkohë që
shpesh i shërben atij.
Kësisoj edhe përpjekja jonë
është një akt subversioni që
përmes po të njejtit titull “Tempulli i Dijes”, sulmon atë që
shfaqet para nesh si e shenjtë,
e adhurueshme, e moralshme,
ndërkohë që është profane, e përbuzshme dhe e pandershme.
Synimi jonë është që ta sjellim
në tokë atë që është ngritur në
qiell, që ta shohin të gjithë dhe të
mund ta vlerësojnë nëse vërtetë
është ashtu siç hiqet. Ne e dijmë
se nuk është.
Prandaj Tempulli i Dijes vjen
si një mjet me të cilin atë dije të
cilën e kemi grumbulluar deri
tash - për gjithë stafin akademik,
për menaxhmentin dhe një pjesë
të studentëve të tij - ta shfaqim
para krejt atyre që e bëjnë të
mundshëm Universitetin - studentëve, prindërve të tyre dhe
gjithë qytetarëve të Kosovës.
ORCA synon që me Tempullin
e Dijes, përmes satirës, ta ushtrojë kritikën e vet tashmë të artikuluar në shumë ngjarje të organizuara publike ku u paraqitën
raporte me të dhëna shqetësuese,
por të cilat shumë pak ranë e
mbetën në veshin e publikut. Jo
pse nuk ishin të rëndësishme,
por se njerëzit në Kosovë janë
lodhur me raportet dhe se gjuha
e përdorur në raporte e në publikime të OJQ-ve ashiqare synon
një klasë njerëzish të përgatitur
nga aspekti arsimor e intelektual.
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Por ORCA, si një organizatë që
synon shtrirje masive te të rinjtë
nuk do që gjuha e publikimeve të
saj të jetë përjashtuese, në anën
tjetër, për t’i bindur institucionet
kombëtare e ndërkombëtare që
kanë fuqi vendimmarrëse, gjuha
duhet të jetë e zgjedhur. Prandaj
përmes Tempullit të Dijes ne synojmë të mbërrijmë te secili. Dikush mund të na kritikojë për rehabilitim të gjendjes së mjerimit
duke e kthyer në shaka atë. Mirëpo Tempulli i Dijes nuk do t’i
zëvendësojë publikimet me bazë
hulumtimi, as avokimin dhe angazhimin publik të aktivistëve të
ORCA-s, Tempulli i Dijes thjesht
do t’i artikulojë me një gjuhë
gjithpërfshirëse kritike e satirike
ato që ne dijmë, synojmë dhe bëjmë në përditshmërinë tonë.
E kur jemi te gjuha, ky është
editoriali i vetëm i shkruar në
emër të ORCA-s që do të mund
ta lexoni në gjuhën standarde
pasi të gjitha shënimet e tjera të
redaksisë do të jenë në stil të lirë
dialekti, të përafërta me të folmen mesatare të një kosovari/
eje. Nuk po e përdori standardin për të tingëlluar më mençur
(siç mund të mendohet), por për
të treguar se refuzimi i standardit nuk bëhet në pamundësi të
zotërimit të tij, ama si refuzim
i një autoriteti që pamundëson
artikulimin e mendimit të një
kosovari/eje mesatar/e që është
shërbyer gjithë jetës së vet me një
sistem mjeran të arsimit. As që
ushqej ndonjëfar ndjenje negative ndaj standardit në vete, apo
toskërishtes si dialekti dominant
në të, përkundrazi më inspirojnë
format e bukura të saj. Vjen si
shembull, gjuha e stili i jashtëzakonshëm i Jakov Xoxës mbeten
moment inspirimi e edukimi
gjuhësor për mua si autor i
këtyre rreshtave dhe gjeneratat

para e pas meje që kanë ndjekur
arsimin në shqip, por synimi i
Tempullit të Dijes është komunikimi masiv, jo i zgjedhur.
Një aspekt tepër i rëndësishëm
i një mjeti të komunikimit masiv është estetika. Tek po mundoheshim ta identifikonim bashkëpunëtorin estetik të Tempullit
të Dijes (është fjala për një dizajner, por e keni parasysh punën e
titujve :-P), na thanë se Kryetari
Legjendar Visar Arifaj është
“baba” i këtij lloji të dizajnit. Ne
në ORCA besojmë se “s’ka babë,
ka ide”, por megjithatë iu drejtuam këtij lloj “babe” me ofertën
që ta pranojë atësinë estetike të
kësaj krijese, ani pse nuk patëm
mundësinë t’i ofronim shuma që do ta bindnin me siguri.
Siç thoshte grupi Skillz këtu e
njëherë (ktynejher), “Çka s’blehet
me pare, blehet me ma shumë
pare”, ky nuk qe rasti ynë. E megjithatë Visari e pranoi atësinë
estetike të Tempullit të Dijes
dhe iu bashkua ekipit vullnetar
të stafit të ORCA-s që e bënë të
mundshëm këtë numër. Me këtë
ekip plot vullnet, jam i sigurt se
Tempulli i Dijes do të jetë fanar
i lirisë dhe i demokracisë, ashtu
siç është përmendur nga etërit e
kombit tonë të lavdishëm.
Dhe për fund, s’mund të mos
e mbyllim këtë editorial të parë
ndryshe veçse me lutjen e Faik
Konicës:
“Ati ynë që je në qiell, jepna
fuqinë të mbajmë gojën mbyllur kur s’kemi gjë për të thënë.
Falna durimin të thellojmë një
punë përpara se të shkruajmë
mbi të! Frymëzona me një ndjenjë të mprehtë të drejtësisë që
të flasim jo vetëm me paanësi,
por dhe të sillemi ashtu! Shpëtona nga grackat e gramatikës, nga
shtrembërimet e gjuhës dhe nga
lajthimet e shtypit. Ashtu qoftë!”
FAQE 3
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Qysh me shkru CV?
UDHËZUES PËR PROFESORË TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Ky udhëzues për shkrimin e CVsë për profesorët e Universitetit
të Prishtinës vjen mbas hulumtimit të ORCA-s në 2017-ën dhe
2018-ën. Sytë na kanë pa lloj-lloj
CV-sh: të pastandardizume, me
informata të rrejshme për publikimet shkencore (meqë ra fjala,
pjesëmarrja në konferencë nuk
është “publikim shkencor”), me
nji fjalë joprofesionale. Prandej,
po e shohim të arsyeshme që na,
të kontestumit, na që na shtrohet
pytja “kush jeni ju?”, t’i mësojmë
profesorët tonë të dashtun qysh
me shkru CV-në.
Ndoshta duhet me ia nisë
me krerët:
UP-ja (rektorati) duhet ta
krijojë nji shabllon të CV-së që
përdoret nga stafi i saj në të gjitha
fakultetet. Ky shabllon duhet me
përfshi:
■ informatat bazike të profesorëve – pra me shkru emrin
dhe mbiemrin. Pa gabime;
■ informatat për arsimimin e
profesorëve – me i listu institucionet ku ke marrë diploma,
sido që janë marrë ato;
■ informatat e punësimit të profesorëve – me i listu të gjitha
vendet ku ke punu
■ informatat e zgjedhjes dhe
avancimit të tyre brenda UP viti i marrjes së titullit asistent,
profesor asistent, profesor i
asocuar, dhe profesor i rregullt
– në mënyrë kronologjike pra.
■ informatat e aktivitetit të tyre
shkencor – aq aktivitet shkencor sa është bërë.
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Hapi i dytë:
Profesorët duhet ta plotësojnë
këtë shabllon me informatat e
tyre, duke mos bërë ndryshime
në shabllon, dhe duke mos
ngatërruar konferencat me punime shkencore (konferenca ≠
punim shkencor).
Çka s’duhet bërë:
■ nuk ka nevojë për fotografi
në CV
■ nuk ka nevojë për listim të
hobive në CV (e kemi marrë
vesh tashma për avanturat e
disave në Brezovicë, nuk na
duhen ma shumë informata)
■ nuk ka nevojë me tregu që
dini me përdorë internetin
dhe Facebookun në seksionin
“shkathtësi kompjuterike”. Na
e dimë që plot nga profesorët
nuk dijnë, por në fund të fundit kush jemi ne, kush jeni ju,
kush janë ata, çka është bota
që na rrethon, si janë krijuar
yjet, etj. etj.
■ nuk ka nevojë për uebfaqe
ndaras të profesorit, dmth
mjafton vetëm nji CV në
uebfaqen e Universitetit të
Prishtinës
Për ma shumë, referojuni
universiteteve botnore dhe praktikave të tyne. Nëse nuk i keni
shkathtësitë e duhuna kompjuterike, ORCA ofron asistencë
kompjuterike falas.

Qysh me diplomu?
Entuziazmi i vitit të parë për studime ngadalë fillon me u largu,
kur studentët e vërejnë që me
shumë pak mund, munden me
i përfundu provimet edhe me
marrë nota shumë të mira.
Në vend të thellimit në
studime duke lexu libra të
ndryshëm të fushës, studentët
zakonisht “mësojnë” nga skripta,
që jo rrallë ofrohen nga vetë profesorët. Skriptat mund t’i gjeni
në të gjitha fotokopjet përreth
fakultetit të juaj.
E, kur ja nis provimi, profesori zakonisht s’është aty, e asistenti e monitoron mbarëvajtjen
e provimit. Skriptën e sllajdet e
ligjëratave të profesorit ndoshta
s’ki mbri me i lexu, kështu që
fillon mendimi kreativ i mënyrës
së kopjimit.
Ndoshta e ki fatin që profesori/
asistenti është në telefon gjithë
kohën e provimit, e e nxjerr edhe
ti telefonin për me kopju. Ndoshta veç i ki bo gati kopjet në formë
të fletores, letrave në miniaturë
të shkrume me shkrim shumë
të vogël, ose edhe të printume në
shishe të ujit.
Kryhen diqysh krejt provimet, e i vjen koha temës së
diplomës. Mezi e gjen 1 profesor me të mentoru në temë të
diplomës, edhe pse profesori i ka
edhe 100 studentë të tjerë atë vit
për mentorim. Ja kallëzon temën
që po të pëlqen, e ai ta jep dritën
e gjelbër për me shkru.
Normal, mentorimi nuk
përfshin përpilim draftesh nga
studenti, e komente nga profesori në këto drafte. Në temat e

diplomës në UP ekziston veç 1
draft – i pari dhe i fundit.
Tash, pse me i jep zor me e
shkru 1 temë diplome 30-40
faqe vet, kur profesori s’është tu
e lexu hiç, e i ka 1 milion tema
tjera me i “lexu”. Ja nis me i pyet
kolegët që e kanë kry ma përpara me ta dërgu temën e tyne
me u “inspiru” prej saj. Ndoshta
s’gjen asnjë. Po mos u brengos, se
ekzistojnë dhjetëra faqe në Facebook e në portale të shërbimeve
që ta kryjnë temën me “çmim të
arsyeshëm” e “profesionalisht”.
Veç me shkru “Temë
diplome” në search të Facebookut mundesh me i gjet krejt
faqet që e ofrojnë këtë shërbim
prej 100-300 euro (mundesh
edhe temë të masterit e doktoratës me e kry në të njëjtën
mënyrë). E kontakton njërën
prej tyre, edhe tema të shkruhet
për shumë pak ditë, e dorëzon
te profesori që e “kontrollon”.
Mbrojtjen e bën pa ceremoni, 10
minuta, e merr 9-shen 10-shen,
edhe urime, u diplomove!
Por koleg, a është ky qëllimi
i ardhjes në universitet? A është
ky qëllimi i rropatjes për vite të
tana? A mbërrin ti në të vërtetë
diçka për veti, e aq ma tepër për
shoqninë tonë me kaq shumë
nevoja?
Koleg, hiq dorë prej mënyrës
së tillë të studimit, banu qytetar e student i njëmendtë, banu
kritik e pjesëmarrës për me
ndryshu realitetin.
Me respekt,
Redaksia e Tempullit të Dijes

t’ia mbyllim
perden teatrit
Dibran Hoxha
Ky numër i gazetës së parë
studentore botohet si nevojë e pashmangshme e futjes së
vetëdijes kritike në diapazonin
e gjerë problemor në Universitetin e Prishtinës. E gjitha kjo
në saje të terrenit burimor të
kësaj gazete, që janë: studentët e
këtij Universiteti. Numri i parë
ka për qëllim trajtesën e problemeve në UP nga perspektiva e
gjinive letrare: kritikë & satirë,
kjo për një dhe të vetmin qëllim,
që mprehtësia kritike e satirike
e syrit të studentëve, ti vë në pah
dukuritë negative në UP, me
ç’rast këto dukuri do të injektonin doza ndërgjegjësimi tek
secili lexues.
Tempulli i Dijes është organ
i ORCA-s i menduar shumë
kohë më parë, por që po bëhet
i mundshëm në këta 3 numra
të parë në kuadër të aktiviteteve
të projektit “Rritja e transparencës dhe integritetit akademik
në Universitetin e Prishtinës”.
të mundësuar nga Ambasada
Amerikane në Prishtinë.
Meqenëse projekti në fjalë
parashihte mbajtjen e disa workshope-ve në secilën prej njësive
akademike dhe meqë disa prej
këtyre workshope-ve janë realizuar tashmë, mund të them se
kemi mostër të konsiderueshme
sa i përket opinionit të përgjithshëm të studentëve rreth Integritetit Akademik dhe gjendjes
në UP në përgjithësi.
Studentët në të shumtën e
rasteve nuk e kanë pasur të qartë se çka nënkupton Integriteti
Akademik si nocion. Kjo tregon
indikacion të rëndësishëm në
atë se sa Universiteti i Prishtinës ofron informacione për

çështjet akademike, e nga kjo
nënkuptohet se sa në të vërtetë
është i mundur terreni kritik
në Universitetin e Prishtinës.
Si institucioni ndrydh kritikat?
Duke i mbuluar mendjet me
“vellon e injorancës”. Gjithnjë,
pasur parasysh ndonjë që arrin
ta shqyej këtë vello. Megjithatë,
nuk mund të themi se mungon
niveli i vetëkritikës te masa më
e madhe e studentëve. Ata kanë
reflektuar mbi pozicionon e tyre
etiko-moral në lidhje me përfshirjen e tyre ose kolegëve të
tyre në dukuritë negative që e
cenojnë Integritetin Akademik.
Studentët janë pajtuar që
në përgjithësi masa studentore
qëndron e heshtur dhe nuk
reagon ndaj shumë dukurive
të cilat i vëren gjatë studimeve.
Gjithashtu, janë të pajtimit që
studentët duhet të fillojnë që nga
ngritja individuale e vetëdijes.
Ata kanë treguar gatishmëri
në themelimin e Klubeve të
Etikës nëpër të gjitha njësitë përkatëse, gjë që do të mundësonte
që studentët të kenë një mundësi më të madhe informimi por
edhe një adresë të pavarur e
një mbështetje për t’i paraqitur problemet dhe përvojat e
tyre të cenimit të transparencës
dhe integritetit akademik. Ne
në ORCA besojmë se ngritja e
nivelit të vetëdijes kritike në UP
do i kontribuonte restaurimit
të këtij “Tempulli të Dijes” (në
pastë një të tillë) në të kundërtën
ai do të rrënohet.
Ngase, cenimi i Integritetit
Akademik në Universitetin e
Prishtinës po i gërryen shtyllat
e këtij “tempulli” në baza ditore.
Është përgjegjësi e imja si ud-

hëheqës i këtij projekti të vogël
por domethënës, që të sigurohem se sa më shumë studentë do
të marrin vesh për këtë gjë, aq
më tepër tani që në ndihmë na
vjen Tempulli i Dijes si gazetë
kritike & satirike, qoftë për ta
denoncuar korrupsionin akademik, qoftë për ta informuar
palën më të interesuar – studentët, apo edhe taksapaguesit
e tjerë për atë se çka ndodhë në
Universitetin e Prishtinës, institucionin më të madh e më të
rëndësishëm të arsimit të lartë
në vendin tonë.
Në dramën e antike Greke,
shfaqjet teatrale përveç që zgjasnin me orë e ditë të tëra, ato
shpesh përballeshin me situata
të pazgjidhshme, duke mos i
dhënë epilog përfundimtar vetë
shfaqjes. Mirëpo, Grekët kishin
menduar një zgjidhje alternative të kohës, kjo zgjidhje quhej
“Deus ex machina” (shqip: “zot
nga makina”). “Deus ex machina” qe një paisje mekanike e cila
mbante trupën tjetër teatrale,
që luanin rolin e “perëndisë”
në skenë, rrjedhimisht ata i jepnin epilog përfundimtarë gjithë
shfaqjes.
Ftoj gjithë “trupën teatrale”
të shoqërisë sonë të përfshihet në zgjidhjen e problemeve
që mund të duken të “pazgjidhshme” në shikim të parë,
por që nuk janë të tilla. Teatrot
tona në përditshmëri krijojnë
probleme, kështu që, atëherë
dhe vetëm atëherë kur ne ta
kuptojmë se “Deus ex machina”
është zgjidhje fiktive e problemeve, vetëm atëherë kemi bërë
një hap drejt zgjidhjes së këtyre
problemeve.
FAQE 5
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Arsimi, arma e vetme
kundër racizmit
Përpos shkollimit tim, aktivizimi
në fushën e të drejtave të njeriut
është pjesa ku unë gjithnjë e ndjej
momentin kur forcohet dinjiteti im njerëzor, të cilin të jetuarit
në Kosovë ma ka bërë shpesh të
cënueshëm. Kjo sepse unë kam
ngjyrë më të errët se ju, sepse i përkas komunitetit Rom të Kosovës.
Më e vështirë se sa në autobus,
duke pritur në rend apo kudo në
përditshmëri, ndoshta shumëfish
më të vështira ishin rastet e përjetimeve në rrugëtimin tim në procesin arsimor.

ar se përpjekja e dytë “ilegale”
përmes shoqes mund të kalojë,
prisja disi edhe me optimizëm
edhe me frikë. “Fatlum, kështu
vizatohet” – qe komenti i mësimdhënësit që në dorë e mbante
triumfalisht vizatimin tim, sikur
po i tregonte armikut kokën e
prerë të lajmëtarit që kishte sjellë
kërkesën për paqe. Ai shihte herë
vizatimin në pjesë të ndryshme
të tij - në ato pjesë ku atij ia merrte mendja se ishin realizuar me
mjeshtëri nga shoqja e klasës
– e herë mua duke buzëqeshur
po prapë me triumfin e pafshehur në fytyrë, këtë herë sikur
shkencëtari i ri që ka zbardhur
rezultatin e ndonjë problemi të
vjetër. E mua, që isha përfshirë
në mashtrim duke provuar të
ndihmoj, s’më mbetej tjetër veçse
të vazhdoja mashtrimin duke
u munduar ta fsheh fytyrën dhe
shikimin të cilin e hidhja poshtë,
pak për ta luajtur rolin e fëmijës

ngjarjesh nga jeta e përditshme
e profesorëve mund të dëgjohen
shpesh nëpër ligjërata. Nuk e di a
i duket të gjithë lexuesve normale,
por kjo edhe sot e kësaj dite më
duket e jashtëzakonshme. Së pari,
për atë se se si ndjehen profesorët
të lirë të flasin për jetën e tyre private në audienca të gjëra dhe së
dyti sepse nga ta pritet të flasin
për temat e lëmisë dhe jo për jetën
e tyre. Sido që të jetë, profesori që
përmenda tregonte se si një person tjetër kishte bërë gjeste të pahijshme dhe ky (profesori) i kishte
thënë “Mos u bë si magjup!”.
“Fatlum, kështu vizatohet”
Ky koment më bëri të ndihem
jashtëzakonisht keq, jo fort për atë
“Fatlum kështu vizatohet“
që u tha, sesa për atë se kuptova
është një frazë që më kujtohet
që racizmi si qasje nuk qe vetëm
shpeshherë së bashku me mësimrast i izoluar i shkollës fillore e të
dhënësin tim dhe buzëqeshjen e
mesme, por edhe në jetën univertij të ngrirë.
sitare, ku njeriu pret minimumin
Besoj që secili person e mban
e korrektësisë politike, nëse jo
mend ndonjë shok a shoqe, më
vetëdijen optimale intelektuale.
të shkathtë se të tjerët në ndonjë
Nuk dija procedurlëndë. I tillë isha unë, xhokeri i
at që mund të ndiqja
klasës për vizatim,
për ankesë, por ishte
Sociologjisë
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përfundova vizasë cënuar e pak për janë mësuar ta përdorin në përtimin tim dhe doja një koment ta fshehur nënqeshjen time tri- ditshmërinë e tyre, ofendon keq
nga mësimdhënësi im për viza- umfatore, se fundja vizatimi im i njerëz të tjerë. Madje e ndjej të
timin. Komenti ishte shumë i ft- dytë e kishte marrë maksimalen nevojshme edhe tash ta përsëris
oftë dhe nuk ja kishte mbushur e vlerësimit.
atë që kisha shkruar atë kohë në
pritshmërinë. Më tha të ulesha
facebook:
në bankën time, që ishte banka e
“Mos u bëni si magjup”
“Kur edhe në katedrën e Sofundit. Dhe kur e mendoj, ajo nuk
ciologjisë në UP ekziston koncepti
ishte banka e fundit rastësisht, ajo
Unë u rrita dhe fillova stu- i etiketimit “SI MAXHUP “ për të
ishte banka e fundit e rezervuar dimet në Universitet. Plot vite ju referuar diçka të keqe sidomos
për dikë NO-VIP (i parëndë- kanë kaluar nga “Fatlum, kështu nga profesorë të nivelit të lartë kjo
sishëm).
vizatohet”. Kosova ka ndryshuar është më shumë se RACISTE”.
Vizatimin e njëjtë me temë të shumë, në formë, duket më e
Krejt këto situata dhe shumë
njëjtë e të bërë nga unë po e dër- bukur.
të tjera që nuk po i përmendi, flagon shoqja e klasës. Në njërën
Aty ku nuk e pret, në depar- sin për mungesën e dimensionit
anë me ankthin që më vinte nga tamentin e sociologjisë, ndodh kritik të arsimit dhe kualitetit të
besimi se mësimdhënësi do ta një “incident” racist. Profesori dobët të tij. Këto paragjykime
priste me po të njëjtën kritikë, gjatë ligjëratës po tregonte për nuk luftohen ndryshe veçse me
duke qenë se autor isha unë vet, një ngjarje që i kishte ndodhur arsimim, si të paragjykuesve ashe në anën tjetër duke shpresu- atij... Meqë ra fjala, të tilla tregime tu edhe të të paragjykuarve.

Fatlum Kryeziu – Student i Sociologjisë
FAQE 6
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Naim Braha
është profesor i rregullt në
Fakultetin e Shkencave
Matematiko – Natyrore, i
lindur në 1970 (kur është
themelu Filozofiku). Në
vitin 2004, profesor Braha
8
ka fituar titullin profesor
asistent, në 2010 profesor
7
i asocuar, dhe në 2016
është bërë profesor
6
i rregullt.

5

NAIM
BRAHA
Profesor Braha ka marrë
pjesë si bashkëautor në
42 punime shkencore
në revista që i plotësojnë
kriteret, dhe është autor i
parë ose korrespondent
në 27 prej tyre.

VS

FAKULTETI
FILOZOFIK

Fakulteti Filozofik deri në dhjetor
2017 ka pasë 27 punime në
revista që i plotësojnë kriteret.
Nga këto 27 punime, vetëm
24 janë autor të parë ose
korrespondent profesorët e
Filozofikut.

Fakulteti Filozofik
është themelu në 1970. Fakulteti Filozofik
përbëhet nga 7 departamente, dhe sipas
raportit të ORCA-s “Integriteti Akademik
i Profesorëve të Universitetit të Prishtinës”,
ka 32 profesorë: 8 të rregullt, 12 të
asocuar dhe 12 profesor asistent.

NAIM BRAHA: 42
FAKULTETI
FILOZOFIK: 27

4
3
2
1

1995

2001

2002

Kur të jesh mërzitur shumë
lomuar;
Këtu s’do te jem, do jem i dip
,
Në humnerë i tretur si të tjerët
Në bibliotekën e preferuar
herë.
Nuk do mësojmë teste si atë
ar,
Dhe nëpër sallat ku kam kopju
nkë,
S’do shihet shkarravina në ba
i heshtur
Mbi diplomën time do të rrijë
Një qiparis si murg i ngratë.
Ti do trishtohesh atëherë,
Se s’do të jem i vetmi i tillë,
për shërim,
Dhe, kur ne spital të shkosh
tim.
Do qash me shokët e “idealit”
ë.
Po kur te jesh mërzitur shum
,
sh
Në raft pasaportën do kërko
Atje do të jem i shtypur unë,
një
Në ndonjë varg a ndonjë shkro
të ikësh
Mjafton që prej këtu ti shpejt
s teje;
Dhe unë menjëherë, do vij pa
,
Ti si dikur me mall do qeshësh
je.
ke
Si një blerim pas një rrë
P.S. FALËNDEROJMË DRITËRO AGOLLIN
PËR POEZINË, DHE I KËRKOJMË FALJE
PËR MODIFIKIMIN E SAJ.

2005

2007

2008

*Pjesëmarrja në publikim shkencor: pjesëmarrja do të thotë që
profesorët janë bashkëautor në
një punim, por nuk janë autor
i parë ose korrespondent. Në
bazë të rregullativave në fuqi
në Kosovë, punimi shkencor
të numërohet për avancim
vetëm kur je autor i parë ose
korrespondent. Bashkëautorësia
në forma të tjera konsiderohet
vetëm pjesëmarrje në publikim
shkencor.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ehhh shkenca... (
Shpesh diskutojmë për Universitetin, disa individë na udhëzojnë që mos të jemi pesimist, me
çka pajtohemi plotësisht, por a duhet të jemi
realist apo të bëhemi kinse nuk po vërejmë se
çka po ndodhë me dhe rreth neve.

A është nota matëse e
dijes apo vetëm numër?
Notat e studentëve janë veç numra në të
shumtën e rasteve, ka studentë që asnjëherë
në historinë e tyre në Fakultet nuk ju keni parë
çantë në krahë, dhe ka prej atyre që sa e sa
herë kanë pasë edhe dhimbje të shpindës nga
literatura dhe/ose laptopi që kanë bartur në
çantën e tyre, dhe kur vjen koha e vlerësimit
përfundimtar vlerësohen njëjtë.
Ligjëratat “moderne”
Shpesh kemi hasur ne asistentë e profesorë, që mendojnë se shënimi i disa rreshtave
nga libri dhe prezantimi i tyre në PowerPoint
me ndihmën e projektorit, duke i lexuar vetëm
ato (në të shumtën e rasteve për herë të parë
aty) shpesh pa elaborime e sqarime, e bën ligjëratën moderne dhe bashkëkohore, ose edhe
të tillë që as nuk e kanë angazhuar dikë për t’i
shënuar pak rreshta, por i marrin dhe i kopjojnë

ato të gatshme online në gjuhen angleze, dhe
të cilët tani paraqiten edhe më supermodern
duke treguar që është turp dikush të mos dijë
anglisht edhe nëse edhe vet lë shumë për të
dëshiruar në aspektin e gjuhës. Kemi edhe raste kur gjatë ligjëratës përdoren edhe fjalë që
janë të pakuptueshme edhe nga vetë ata që i
përdorin, por që konsiderohen “moderne” dhe
si të tilla e bëjnë edhe ligjëratën moderne.

Sjelljet
Sjelljet e studentëve në tërësi duhet të jenë
konform kornizave që i kanë ligjëruesit (secili në
mënyrën e vet), sa e sa herë duhet dëgjuar gjëra
që as nuk kanë lidhje me lëndën që ligjërohet
as nuk janë adekuate për t’u diskutuar në një
vend që po e quajmë me gojën plot tempull i
dijes, sa e sa herë duhet të duhet të qeshemi me
zor ose edhe të qëndrojmë indiferent duke u “zi”
nga brenda, por që kur e mendojmë provimin e
diplomimin, heshtim.
Kemi të tillë “shkencëtar” që del para studentëve, që mburret dhe krekoset me punimet e
veta që as ai vet nuk e din cila është rëndësia e
tyre në praktikë, nëse nuk i ka të përkthyera ose
modifikuara nga ato ekzistueset, më e keqja se
të tillët janë duke mentoruar pseudoshkencëtar

2017

*Të dhënat janë nga dhjetor
2017, kur edhe është përdorë
metodologji tjetër. Ndërkohë
kanë hy në fuqi një udhëzim administrativ për revista shkencore
dhe një rregullore për zgjedhjen
e stafit akademik, që ndryshojnë
metodologjinë.

inspiruar nga
prezantuesi Kika, Llapi
TV “Talent Show”

)

të rinj që zoti na ruajt prej tyre. Kemi edhe studentë “servilë” që me pretekstin e konsultimeve
shkojnë tek profesorët/asistentët që ata t’i njohin, dhe eventualisht në stilin primitiv të dalin të
njofshëm, ose edhe në ligjërata duke i asistuar
në ndezjen e pajisjeve teknologjike, ose edhe
komentimit të ndonjë ngjarje aktuale me qëllim
familjarizimi, këto e shumë sjellje tjera që i shohim shpesh.
Të vetëdijshëm se këto sjellje janë jo të mira,
gjithashtu edhe autokritik që nuk ngrihemi në
mbrojtje të vlerave, por që sjellja jonë sidomos
edhe na dirigjohet nga rrethanat dhe mundësia
që na ofrohet, dhe shpesh Fakultetin e shohim si një rrugë kaluese për një vend ku do të
vlerësohemi, për atë çka jemi e punojmë.
Besoj që nuk është ky Universiteti që e
duam, por fatmirësisht ka edhe studentë e profesorë, që e duan shkencën e vlerën, dhe herët
ose vonë këta do të triumfojnë, dhe Universitetin do ta kthejmë në vend ku studiohet e bëhet
shkencë e mirëfilltë, e jo improvizime...

Granit Çeku
Student në Fakultetin
e Ekonomisë – UP
FAQE 7
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KRONIKA E ZEZË
Supermenët
e Fakultetit të
Inxhinierisë
Mekanike
Në mbledhjen e Senatit të Universitetit të Prishtinës më 23 korrik 2018, është vendosur
pozitivisht për të gjithë kandidatët e propozuar nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike.
Duke na lënë edhe neve të habitur kemi
parë se 10 kandidatë të propozuar për
avancime nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike kanë publikuar nga 5 deri 19 artikuj
secili në revista shkencore brenda një viti e
gjysmë.
Mesatarja e numrit të publikimeve për kandidatin e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
për një vit del 5.5, ndërsa sipas një studimi
të botuar në revistë ndërkombëtare, del se
në Norvegji në fushën e njëjtë ka 0.96 publikime shkencore në vit për profesor.
Nga kjo situatë mund të nxirren vetëm dy
përfundime:
1. Ose Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
i ka tejkaluar pesëfish performancat
akademike norvegjeze për sa i përket
publikimeve shkencore;
2. Ose publikimet shkencore të FIM
nuk janë në revista me cilësi te pranueshme ndërkombëtare.

PERLA TË UP-SË
1. Mëso Microsoft office dhe bëhu profesor.
Ështe për tu mburrë fakti se nji pjesë e stafit akademik në UP
deklarojnë se kanë aftësi në përdorimin e Microsoft office, ne veçanti
Wordin. E kur kërkohet shije estetike për pëlqimin e fotove të kolegëve edhe Facebooku e Twitter-i hyjnë në lojë. Sa profesor i vyeshëm
ky që në CV-në e vet, në faqen zyrtare të UP-së i ka listu këto aftësi!

Mesatarja e
punimeve në FIM:

5.5
PUNIME PËR
PROFESOR NË VIT

Mesatarja
norvegjeze:

0.96
PUNIME PËR
PROFESOR NË VIT

2. Graboci i Poshtëm – pjesë e shkencës globale!

Doktorojnë 10 veta në UP
10 doktorantë u graduan më 8 qershor 2018
nga një grup profesorësh shumica e të
cilëve nuk justifikojnë titujt e tyre. Ndërkohë
72% e profesorëve aktualë të UP-së nuk i
justifikojnë titujt e tyre akademik.

Një profesor deklaron
se po i mentoron 55 tema
të Masterit
Një profesor i Fakultetit Juridik është në
proces të mentorimit të 55 temave të
masterit, këtë e deklaron gjatë procesit të
avancimeve.

... nëse kandidatët e caktuar
kanë punu me vite dhe të themi
pastaj janë ulë, i kanë shkru,
i kanë botu

Çapkëni Naser Sahiti
Lidhur me rastin e supermenëve të
Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike që u
avancuan me nga 18 e 19 punime të bëra
në një vit e gjysmë, prorektori Sahiti është
treguar çapkën duke bërë shaka me
shkencën, të ardhmen e universitetit dhe
integritetin akademik:
“Ne nuk mund ta dimë si janë ba
ato punime, nëse kandidatët
e caktuar kanë punu me
vite dhe të themi pastaj
janë ulë, i kanë shkru, i
kanë botu”

FAQE 8

Vazhdon mbipopullimi i
Fakultetit Ekonomik
Universiteti i Prishtinës ka shpallë konkursin
për pranimin e studentëve të rinj për vitin
2018/2019. Në këtë konkurs janë shpallë
plot 7066 vende, nga të cilat 1963
janë veç për Fakultetin Ekonomik.
Pritet nga Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale t’i përgatisë 7066 asistenca sociale
për vitin 2021/2022 kur këta
studentë diplomojnë dhe
bëhen të papunë.

A e dini se? – profesorët e UP-së kanë ba nji punim absolutisht origjinal. Me
të dhana komplet inovative për demografinë si shkencë. Besoj apo jo, tashmë
është bërë hulumtimi shkencor për strukturën socio-ekonomike të Grabocit të
Poshtëm “Socio-economical structure of population in Graboc të Poshtëm.”.
S’e dimë çka kanë pasë me ba demografët e botës pa këtë informacion.
Krejt kjo kishte me qenë fantastike veç edhe mos të ishte revista e listume në
listat e revistave të dyshimta.

3. Unë nuk jam skijatore e zakonshme, andaj nuk skijoj në vende të zakonshme.
Se Universiteti i Prishtinës është institucion serioz vërehet
nga stafi akademik i këtij Universiteti dhe për ta vërtetu këtë
ju duhet vetëm t’i shihni CV-të e tyre. Aty do gjeni kriteret e larta të cilat Universiteti i ka vendosur, veçanërisht
specifikat që ky insutitucion kërkon në përditësimin e CV-ve.
P.sh kur një profesor përditëson CV-në, nuk mund t’i hedh pluhur në sy institucionit duke pergjithësuar gjërat, qofshin ato aktivitete profesionale apo të qejfit (hobbies). Andaj, kur profesori shkruan se aktivitet qejfi (hobi) e ka skijimin, i njejti ndjehet se duhet ta detajojë aktivitetin. Profesor e skijator nuk bëhesh brenda natës, tashmë stafi akademik e ka kuptuar këtë parim. Dhe sa për informatë, kjo nuk është një
profesore nga Fakulteti i Shkencave Sportive.

4. S’e kem’ lehtë as na t’Parazitologjisë
Një profesor nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë ka rënë
në gjendje inaktiviteti të plotë. Ai për vite me radhë ka ligjëruar
lëndën Parazitologji 1. Madje dikur aq u bë i palëvizshëm saqë filloi
nga shtëpia ta ligjëronte lëndën Parazitologji 2.
Flitet se profesori tanimë e ka kaluar fazën e depresionit që kjo lëndë ia kishte shkaktuar, tanimë ai ka marrë veten duke ndryshuar natyrën
e lëndëve të cilave u përkushtohet duke shtuar edhe disa lëndë të cilat studiojnë organizma me karakter më aktiv. (Ngjarje e pavërtetë)

5. Kujdes! Kurrë mos i humbni diplomat,
sado të parëndësishme të jenë ato, një ditë
mund t’ju duhen.
Nganjëherë, kur punët tua aktuale shkencore janë inekzistente, apo
edhe të pamjaftueshme, përdorni kartën e fundit, mirënjohjet e
shkollave të mesme, fillore, të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë,
Pionerëve të Tito-s, çkado, diçka, kudo, pse jo.

6. Kufoma e “pashmangshme” tek marrëdhëniet e
shkëlqyeshme kolegiale në Fakultetin e Bujqësisë
dhe Veterinarisë.

Ankesa e parë: “Kjo do të
përfundoj me një kufomë”

Kur profesorët marrin pushime dhe lënda u bartet kolegëve të tyre, del se pushimi bëhet
shkas i fjalosjeve verbale e kërcënimeve fizike ndërkolegiale.
Por, ju duhet ta keni parasysh se shkaku i vërtetë është dashuria që profesorët kanë
ndaj një lënde të caktuar, atëhere ata nuk mund t’i përmbajnë emocionet. Po ma cënuat
dashurinë time për lëndën “Kjo do të përfundoj me një kufomë” është shprehur profesori.

Ankesa e dytë:
Dy duar për një kokë
FAQE 9
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Përndjekja
(Stalking)
Të shfaqurit e imazheve,
video apo materiale tjera
me natyre seksuale

Të shikuarit
në mënyrë
seksuale?
Përdorimi i
zhargoneve
seksuale

Kur patëm Universitet
Pas protestave të vitit 68 që aspironin të drejtat e barabarta politike
me popujt e tjerë të Jugosllavisë,
erdhi e drejta për universitet. Me
themelimin e Universitetit, shoqëria kosovare po shënonte një fitore të jashtëzakonshme politike
në kuptimin e arritjes së nivelit
të subjektit federativ. Universiteti do të bëhej mjet çlirimi për të
gjithë shoqërinë nga ai moment.
Universiteti u lejua si kompromisi që mund të bëhej. Sistemi
po lëshonte pe, ai po lëkundej.
Universiteti u bë traktati i paqes
ndërmjet sistemit dhe popullit.
Kur Universiteti u mbyll gjatë
viteve 90-ta ishte shumë vonë për
pushtetin shtypës. Ai ishte hapur
njëherë e nuk ishte gjë që mund
të mbyllej, sepse universiteti nuk
është godina, por ideja; privimi
nga godinat, dhuna sistematike,
veçse po e mobilizonte e unifikonte shoqërinë për rezistencë.
Universiteti dhe shoqëria u bënë
një. Ato bashkë po e ndanin fatin,
bashkë po e bënin fatin e ri. Në
rezistencë, aty ku tashmë ishte
e vetmja hapësirë për krijimin e
lirisë, e vetmja hapësirë lirie.
Kërkesat në dukje parciale
për liri akademike, për lirimin
e hapësirave universitare ishin
vetëm manovra taktike të forcave
progresive të studentëve me profesorët e tyre. Ngjizja e tyre me
interesin e shoqërisë ishte e thellë
dhe e pandashme. Kështu ishte
edhe me vazhdimin e luftës së
armatosur e deri me çlirimin
e vendit. Universiteti justifikoi
ekzistencën, kryejti provimin,
mori notën 10.

Kur nuk patëm Universitet
Në 20 vite të pasluftës nuk patëm
Universitet ani pse mësimet po
i zhvillonim të lirë në godinat
universitare dhe pa represion
policor. Për ironi tash i kishim të
gjitha fiziket, por na mungonte
Ideja.
Ajo ishte mbërthyer keqas
në një luftë të ashpër ndërmjet
partive politike nën një parullë përbashkuese: kush mund
të kap më shumë profesorë që
më pas të mund ta përkthejë në
marrje të pushtetit. Pushtetin e
pasurimit dhe të mirëqenies së
vet. Kështu, Universiteti u kthye
në vend-betejë barbare ndërmjet partive politike. Për gati dy
dekada kreu një funksion të
vetëm, funksionin e një kantieri
të të papunëve të rinj, kantier ky
i prodhimit të injorancës masive.
Kjo injorancë garantoi paqen
sociale e rrjedhimisht kolltukët
e pushtetarëve. Ky skenar nuk
do të mund të realizohej pa
ndihmën e studentëve. Po flasim
për ata e ato studentë të organizuar në organizata studentore,
krijesa të partive e klaneve politike. Synimi i tyre parësor ishte
sigurimi i paqes së brendshme.
Pavarësisht gjithçkaje që mund
të ndodhte në Universitet dhe
jashtë tij, ato do të rrinin të heshtura. E kur të plaste ndonjë revoltë autentike e studentëve do të

tentonin ta shuanin atë bashkë
me drejtuesit e universitetit. Organizimet studentore u kthyen
në inkubatorë krimi të politikanëve që nesër do të zinin pozicione
të rëndësishme publike. Koha e
kaluar në organizata studentore
ishte praktika dhe puna provuese
për t’u dëshmuar te etërit e tyre
politik se kishin aftësi në krim
dhe korrupsion. Të vidhnin për
pano, ekskursione, organizime
të shëmtuara të absolventiadave e masteriadave, të blinin e
të shisnin nota, të ndikonin në
pranimin e studentëve.
Kështu, jeta studentore dhe
angazhimi studentor ishte i zbehtë. Me ndonjë përjashtim të
vogël, studentët nuk arritën të
organizoheshin formalisht ose jo
formalisht për së mbari. Fitoret
ishin kryesisht të vogla e simbolike. Shkarkimi i rektorit Gashi
mund të merret si një prej betejave ku organizatat studentore
progresive bashkë me shoqërinë
civile, mediet dhe shoqërinë në
përgjithësi, arritën të shënonin
një fitore të rëndësishme në luftën
për cilësi dhe integritet akademik. Megjithatë, kjo betejë e fituar nuk u pasua me angazhim të
mëtutjeshëm, ndaj, sikur i humbi
rëndësia edhe kësaj fitoreje. Korrupsioni akademik vazhdon të
jetë në përmasa të mëdha kurse
cilësia në rënie.

Lëshimi i zërave apo
të bërit e gjesteve të
natyrës seksuale

Prekje e
papërshtatshme
Të kërkuarit
e favoreve
seksuale

Koment seksual
me dy-kuptimësi

Pasi shumë prej jush po e keni të vështirë me kuptu kur një sjellje
cilësohet si ngacmim seksual, qe nji shpjegim përmes ilustrimeve.

A je ti ngacmues seksual?
Ndoshta ngacmimet ndodhin sepse çikat janë ma të zojat?!
Numri i studentëve të diplomuar
2016/2017:

Numri i studentëve që vijojnë
studimet tash

Vajza: 3230
Djem: 1744
Total: 4974
Përqindja: 65% - 35%
Proporcioni: Përafërsisht 2:1

Vajza: 19773
Djem: 14550
Total: 34323
Përqindja: 57.60 % - 42.40 %
Proporcioni: 4:3

Apo ndoshta se në numrin e stafit
akademik dominon burrnimi?!

Me i ngucë i ngucin gratë “e huja”,
me u punësu nuk i lejojnë që mos
me ua ngucë të tjerët gratë “e
tyne”. Menqëm a?

Stafi akademik ne vitin akademik
2017/2018:
Gra: 327
Burra: 573
Përqindja: 36.33 % - 63.66 %
Proporcioni: 3:5
*Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës (2018).
Statistikat e Arsimit në Kosovë 2017/2018.

Durim Jasharaj
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Kur do të kemi Universitet?
Se çfarë universiteti duam nuk
është pyetje që mund t’i përgjigjemi me një fjali a me një shkrim.
As kjo tentativë nuk synon një gjë
të tillë. Ne synojmë këtu të shtrojmë edhe njëherë për diskutim
pyetjen e vjetër “Cila është ideja
e Universitetit”. Ato që thuhen
janë disa prej atyre që tashmë
janë të dëshmuara e të përligjura
si të vërteta historikisht, janë ato
që ne i besojmë.
Do të kemi universitet kur ai
të jetë i lirë, kur nuk do të reduktohet e as të kufizohet në godina.
Kur të mos i jetë zënë fryma nga
interesat ditore të politikës.
Do të kemi universitet kur për
të nuk paguhet, se arsimi është
një e drejtë e assesi privilegj për
ata që kanë.
Do të kemi universitet kur ai
t’i shërbejë shkencës, dijës dhe
shoqërisë.
Do të kemi universitet kur studentë, profesorë dhe shoqëri të
bëhen përsëri bashkë. Kur bashkërisht të deklarohen se universiteti u takon atyre dhe se nuk do
të lejojnë të zhvatet dhe të ndahet
si plaçkë lufte.
Është koha për një aleancë të
re, të shoqërisë me universitetin, sepse ata mund të ekzistojnë
vetëm në saje të njëri tjetrit.

Me të lëshu
fjalë në rrugë

Telefonata, mesazhe apo
letra të padëshiruara të
natyrës seksuale

Punësimi:
12.7 % e grave janë të punësuara

46.8 % e burrave janë të punësuar

E për ju që i thoni
vetës Evropian, qe
përkufizimi i ngacmimit
seksual nga
Direktivat e Bashkimit
Evropian:
“Çdo formë e sjelljes
së pa dëshiruar,
verbale, jo verbale
apo fizike me natyrë
seksuale, me qëllim
apo ndikim, në
cenimin e dinjitetit
të një personi
përmes krijimit
të një atmosfere
kërcënuese,
armiqësore,
degraduese,
poshtëruese apo
fyese konsiderohet
ngacmim seksual”
*Direktiva Evropiane
2006/54/EC, 5 korrik
2006 për zbatimin e
parimeve të trajtimit të
barabartë të grave dhe
burrave në punësim

*Agjencia e Statistikave të Kosovës (2017).
Anketa e Fuqisë Punëtore TM2 – 2017
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UNIVERSITETI MBARËSHTETËROR E NDËRKOMBËTAR I KOSOVËS

Basri Oruqaj / Student i Stomatologjisë – Universiteti i Prishtinës

“HASAN PRISHTINA, ISMAJL QEMAJLI, ISA BOLETINI,
SHPELLA
BAJRAM CURRI (NGA
E DRAGOBISË) , AHMET ZOGU, ENVER HOXHA & CO”
Në bazë të nenit kryesor, paragrafi po ashtu kryesor, pika kruciale, mbi zgjedhjen e stafit
akademik të Universitetit famëlartë, si dhe duke u thirrë në teorinë speicale të relativitetit të
dëshmume katërcipërisht apriori, horizontalisht dhe vertikalisht, (shënim i redaksisë TD: ma
n’fund!) shpallë:

KONKURS
Për plot do profesora, me ose pa intervenca (kqyrim ja bojmë diqysh) në lëndët: hala s’kena
vendosë... Me randsi është me i plotësu do kushte:

1

Të jenë të kyçur politikisht, në nivel qeverie, parlamenti, komune ose mundësisht të kenë familjarë që janë aktiv politikisht duke filluar nga daja, tezja,
halla, nipi, balldëska apo baxhanaku;

2

Të mos jenë të pavarur në ushtrimin e profesionit të tyre, sepse vetë natyra
i ka bërë njerëzit të pabarabartë, atëherë pse të trajtohen njëjtë; (shënim i
redaksisë TD: e kemi vrejtë që kjo fjali ka probleme, por na i respektojmë të
drejtat e autorit)

3
4
5
6
7
8
9
10

Të ketë të kaluar jo të ndritshme profesionale, se edhe ashtu kemi fotofobi;
Të jetë i adaptuar me krimin e korrupsionin sepse nuk
duhet t’i luftojë ato por të bashkëjetojë me të.
Të jetë shtatlartë e vetull-hollë me një shikim vrastar,
që njerëzit të mos kenë guxim ta kundërshtojnë kur
e ka gabim;
Të jetë i edukuar familjarisht deri te kushëriri i shtatë
që mos të na mbyt nga injoranca provincialiste;
Të ketë punime shkencore statistikore serioze, përtej fshatit
nga vjen e origjinës tradicionale tekniko-Shqiptaro-Iliro-Pellazge.
Të jetë i aftë në gjykim e vlerësim të së padrejtës
se i duhet të mbrojë këtë në vazhdimësi;
Të ketë aftësi deprimimi, të heq dorë në parim nga
të gjitha vendet e punës që i ka pas deri tash, dhe
rrjedhimisht t’i dyfishojë ato;
Edukimi, shkollimi, doktoratura, e hulumtimet e mirëfillta shkencore nuk janë
të domosdoshme ndonëse janë të pëlqyeshme.

Konkursi mbetet i hapur deri në pafundësi, komisioni do të dalë me një njoftim i cili është
shkruar para se të hapet konkursi.
Vdekje fashizmit, nepotizmit dhe korrupsionit!
Liri popullit.

Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet,
përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe
jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.

