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4 Analiza e mbajtjes së ligjëratave nga stafi pa titull akademik të profesorit në Universitetin Prishtinës

DEFINICIONE
1. titull akademik - titull që jepet në nivel universiteti për 

angazhim akademik. Në Universitetin e Prishtinës janë 
4 tituj akademik: asistent, profesor asistent, profesor i 
asocuar dhe profesor i rregullt.

2. gradë shkencore niveli i përfundimit të studimeve nga 
një person. Në kuptimin e kësaj analize gradat shken-
core mund të jenë tri: bachelor i shkencës, master i 
shkencës, doktor i shkencës

3. të punësuar me kontratë të rregullt pune (tabela) - 
persona të angazhuar me kontratë të rregullt pune në 
fakultetin e hulumtuar me titullin akademik të asisten-
tit apo të ligjëruesit, sipas kuptimit të dhënë në defini-
cionin 5. 

4. bashkëpunëtorë (tabela) - persona të angazhuar 
me kontratë si bashkëpunëtorë jashtë-UP, apo nga 
fakultetet e tjera brenda UP-së.

5. ligjërues - Ligjërues me kontratë të rregullt pune në ta-
belë, paraqet personat me titullin akademik Ligjërues, 
të fituar në kohën kur ky titull është dhënë në Universi-
tetin e Prishtinës (sqarim: ky titull akademik nuk jepet 
më). 
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HYRJE 
Ligjërimi nga persona jokompetent paraqet 
një problem të madh në cilësinë e mësim-
dhënies në institucionet e arsimit të lartë, 
të cilat mbajnë përgjegjësinë kryesore të 
arsimimit superior në Kosovë. 

Në mungesë të të dhënave të sakta rreth 
kësaj dukurie në Universitetin e Prishtinës 
(UP), Organizata për Rritjen e Cilësisë në 
Arsim (ORCA), ka hartuar këtë analizë. 

ORCA përmes kësaj analize tenton të 
paraqes numrin e lëndëve të mbajtura nga 
personeli pa titull akademik dhe pa gradë 
shkencore adekuate. 

Me përfundimet që dalin prej kësaj analize, 
ORCA do ta mbështes presionin e saj ndaj 
të gjitha nivele vendimmarrëse për ndry-
shimin e gjendjes dhe ngritje të cilësisë në 
UP.

TË DHËNAT E 
PËRGJITHSHME
177 persona ligjërojnë 544 lëndë duke 
ushtruar kompetenca profesoriale pa kalu-
ar nëpër procedurat e parapara statutare 
për titull profesorial. Sipas statutit kryer-
jen e funksionit profesorial (profesor asis-
tent, profesor i asocuar, profesor i rregullt) 
nuk mund ta bëjnë personat pa këtë titull, 
përveç në raste të veçanta. 

328 lëndë ligjërohen nga 103 persona me 
titull akademik asistent. Sipas Statutit të 
UP-së asistentët nuk duhet të mbajnë lig-
jërata por vetëm pjesën e ushtrimeve dhe 
të ofrojnë asistim në realizimin sa më të 
mirë të planifikimeve për lëndë të caktuara. 

Prej të gjithë numrit të personave pa titull 
profesorial që angazhohen për ligjërata, 
76 kanë vetëm gradë shkencore të mas-
terit dhe ligjërojnë në 212 lëndë.

Prej të gjithë personave të angazhuar si 
bashkëpunëtorë të jashtëm, 63 nuk kanë 
titull akademik të profesorit dhe ligjërojnë 
166 lëndë. 11 nga këta bashkëpunëtorë 
kanë vetëm gradën master dhe ligjërojnë 
në 30 lëndë.

18 persona me gradën shkencore të mas-
terit, në kundërshtim me Statutin ligjërojnë 
në 34 lëndë në nivelin master. Ky është 
numri më shqetësues i përfshirjes inkom-
petente akademike të stafit e cila është 
edhe e ndaluar me Statutin e Universitetit 
të Prishtinës. 

Së bashku me 4811 persona me titull ak-
ademik të profesorit, 177 ligjerues pa këtë 
titull paraqesin 26% të totalit të atyre që e 
kryejn funksionin e ligjëruesit. Këta të fun-
dit nuk i plotësojnë kriteret e Statutit dhe 
nuk kanë kaluar nëpër procedurat statut-
are për zgjedhje në pozitë që ushtron funk-
sionin e ligjërimit.

1 INTEGRITETI AKADEMIK I PROFESORËVE NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS, dhjetor 2017, linku:  http://orca-ks.
org/ëp-content/uploads/2017/12/Integriteti-akademik-i-profesoreve-ne-Universitetin-e-Prishtines.pdf 

http://orca-ks.org/ëp-content/uploads/2017/12/Integriteti-akademik-i-profesoreve-ne-Universitetin-e-Prishtines.pdf
http://orca-ks.org/ëp-content/uploads/2017/12/Integriteti-akademik-i-profesoreve-ne-Universitetin-e-Prishtines.pdf
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Sipas Statutit të UP-së detyra e ligjërimit 
në Universitet nuk është paraparë për asis-
tentë dhe persona të tjerë të angazhuar 
për çfarëdo funksioni. Mbajtja e ligjëratave 
nga persona me përgatitje tëtillë përveç që 
është në kundërshtim me Statutin rrezikon 
seriozisht kualitetin e mësimdhënies në 
Universitet. 

Po ashtu, këto të dhëna tregojnë për im-
provizim në menaxhimin e resurseve hu-
mane në UP, mungesë planifikimi adekuat 
për përtëritjen e kuadrit dhe për forma të 
keqpërdorimit të fondeve publike përmes 
favorizimit të personave të caktuar për 
pozita të caktuara akademike. 

Praktikat ku një master i shkencës, ligjëron 
në nivelin baqellor, e aq më keq edhe në 
master dëmtojnë rëndë cilësinë e studi-
meve të çfarëdo niveli. Cilësia e studimeve 
rëndohet edhe më tepër, kur shtojmë 
numrin e madh të bashkëpunëtorëve të 
jashtëm, të cilët pa ju nënshtruar shqyrtim-
it të kritereve të rrepta statutare për punë-
sim, angazhohen në mësimdhënie, mba-
jnë provime e konsultime në ngarkesë të 
njëjtë sa një profesor. 

Për shkak të kompensimit të ulët dhe jo-
adekuat, këta bashkëpunëtorë, edhe në 
rastet kur janë me përgatitjen e nevojshme 
akademike, e kanë të vështirë t’i kushto-
jnë rëndësinë e duhur punës së tyre në 
Universitet. UP po ashtu angazhon bash-
këpunëtorë me gradë shkencore të mas-
terit për të ligjëruar.

Shqetësim tjetër është angazhimi i lek-
torëve në mbajtjen e ligjëratave në Fakulte-
tin Filologjik. Ky veprim bie ndesh me 
nenin 179 paragrafi 2 të Statutit të UP-së, 
që thotë se lektorët në fakultetet e tjera pos 
në fakultetin amë i kanë të gjitha të gjitha 
të drejtat dhe obligimet për mbajtjen e lig-
jëratave. Në UP, fakulteti amë për lektorin 
e gjuhëve të huaja konsiderohet Fakulteti 
Filologjik, andaj i njejti është personi i cili 
ligjëron gjuhë të huaj sipas nevojave dhe 
specifikave të fakulteteve të tjera.

Krahas stafit jo të rregullt akademik, 
fakultetet e UP-së angazhojnë asistentë në 
mësimdhënie në kundërshtim me Statutin 
e UP-së. Universiteti i Prishtinës vazhdon 
ta mbingarkojë stafin akademik, me orë 
shtesë dhe me mbivendosje të pozitave 
(p.sh. asistenti i një lënde është edhe i an-
gazhuar si bashkëpunëtor i jashtëm për 
ligjërata në një lëndë tjetër etj.), që minon 
seriozisht aftësinë e tyre në mësimdhënie 
dhe vlerësim efektiv.
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Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të rregullt pune 
(114)

Bashkëpunëtor (63)

Angazhimi Ligjërues (11) Asistent (103)

Grada 
shkencore Dok-

tor (5)

Mas-
ter 
(6)

Dok-
tor 
(41)

Mas-
ter 

(59)

Nuk 
dihet 
grada 
shken-
core (3)

Dok-
tor 
(44)

Mas-
ter 
(11)

Nuk 
dihet 
grada 
shken-
core (8)

Totali 
për 

nivel 
të stu-
dimit

Niveli i  
studimit

BA 11 (4) 3 (1) 101 
(36)

62 
(31) 8 (2) 59 

(27) 15 (6) 7 (5) 266

MA 5 (2) 6 (3) 27 
(14)

21 
(12) 7 (3) 35 

(20) 7 (3) 0 (0) 108

Nuk dihet 
niveli i 

studimit
7 (2) 18 (4) 28 (9) 72 

(25) 2 (1) 23 
(14) 8 (4) 12 (4) 170

Totali për 
gradë 

shkencore
23 27 156 155 17 117 30 19 544

Tabela 1.  Të gjeturat e përgjithshme. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përfshirë 
në ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I EDUKIMIT

18 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 81 lëndë.

Nga këta, 12 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 44 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 4 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 15 lëndë. 

59 lëndë ligjërohen nga 14 persona me titull akademik asistent. 

6 persona me gradën shkencore të masterit, në kundërshtim me Statutin ligjërojnë në 14 
lëndë në nivelin master.

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të rregullt  
(15)

Bashkëpunëtor (4)

Angazhimi Ligjërues 
(1) Asistent (14)

Grada 
shkencore Master 

(1)
Doktor 

(2)
Master 

(11)

Nuk dihet 
grada 
shken-
core(1)

Doktor 
(1)

Nuk dihet 
grada 
shken-
core (3)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i  

studimit

BA 3 (1) 2 (1) 6(4) 0(0) 0(0) 0(0) 11

MA 4 (1) 8(2) 10(5) 5(1) 3(1) 0(0) 30

Nuk dihet 
niveli i 

studimeve
0(0) 5(2) 21(8) 2(1) 0(0) 12(3) 40

Totali për 
gradë 

shkencore
7 15 37 7 3 12 81 (18)

Tabela 2. Fakulteti i Edukimit. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përfshirë në 
ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I BUJQËSISË DHE I VETERINARISË

10 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 22 lëndë.

Nga këta, 2 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 2 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 5 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 8 lëndë. 2 nga këta bashkëpunëtorë kanë vetëm gradën master 
dhe ligjërojnë në 2 lëndë.

14 lëndë ligjërohen nga 11 persona me titull akademik asistent. 

2 persona me gradën shkencore të masterit, në kundërshtim me Statutin ligjërojnë në 2 
lëndë në nivelin master.

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë 
të rregullt (5)

Bashkëpunëtor  (5)

Angazhimi Ligjërues 
(1) Asistent (4)

Grada shkencore
Doktor (1) Doktor (4) Doktor (3) Master (2)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i studimit

BA 0(0) 4(2) 2(2) 0(0) 6

MA 2(1) 1(1) 3(2) 2(2) 8

Nuk dihet niveli i 
studimit 3(1) 4(2) 1(1) 0(0) 8

Totali për gradë 
shkencore 5 9 6 2 22 (10)

Tabela 3. Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave 
të përfshirë në ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

19 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 43 lëndë.

Nga këta, 4 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 4 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 14 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 30 lëndë. 

4 lëndë ligjërohen nga 4 persona me titull akademik asistent. 

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kon-
tratë të rregullt  (5)

Bashkëpunëtor (14)

Angazhimi Ligjërues 
(1) 

Asistent 
(4)

Grada shkencore
Doktor (1) Master (4) Doktor 

(13)

Nuk dihet 
grada shken-

core (1)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i studimit

BA 6(1) 4(4) 20(12) 1(1) 31

MA 3(1) 0(0) 9(5) 0(0) 12

Totali për gradë 
shkencore 9 4 29 1 43 (19)

Tabela 4. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Numri brenda kllapave paraqet numrin e 
personave të përfshirë në ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI FILOZOFIK

16 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 77 lëndë.

Nga këta, 6 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 25 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 6 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 24 lëndë. 1 nga këta bashkëpunëtorë ka vetëm gradën master dhe 
ligjëron në 4 lëndë.

53 lëndë ligjërohen nga 11 persona me titull akademik asistent. 

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë 
të rregullt (10)

Bashkëpunëtor  (6)

Angazhimi Asistent (10)

Grada shkencore
Doktor (5) Master (5) Doktor (5) Master (1)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i studimit

BA 26(5) 21(5) 20(5) 4(1) 71

MA 6(3) 0(0) 0(0) 0(0) 6

Totali për gradë 
shken-core 32 21 20 4 77 (16)

Tabela 5. Fakulteti Filozofik. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përfshirë në lig-
jërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

4 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 8 lëndë.

Nga këta, një ka vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjëron në një lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 2 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 4 lëndë. 

Një lëndë ligjërohet nga një person me titull akademik asistent. 

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të 
rregullt (2) Bashkëpunëtor 

(2)
Angazhimi Ligjërues (1) Asistent (1)

Grada shkencore
Doktor (1) Master (1) Doktor (2) Totali për nivel 

të studimit
Niveli i studimit

BA 3(1) 1(1) 2(1) 6

MA 0(0) 0(0) 2(2) 2

Totali për gradë 
shkencore 3 1 4 8 (4)

Tabela 6. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përf-
shirë në ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE I ARKITEKTURËS

14 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 63 lëndë.

Nga këta, 8 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 28 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 3 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 21 lëndë. Një nga këta bashkëpunëtorë ka vetëm gradën master 
dhe ligjëron në 11 lëndë.

29 lëndë ligjërohen nga 8 persona me titull akademik asistent. 

Një person me gradën shkencore të masterit, në kundërshtim me Statutin ligjëron në 5 
lëndë në nivelin master.

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të rregullt 
(11) Bashkëpunëtor  

(3)
Angazhimi Ligjërues (3) Asistent (8)

Grada  
shkencore Doktor 

(1)  
Master 

(2) 
Doktor 

(3)
Master  

(5)
Doktor 

(2)
Master 

(1)

Totali 
për nivel 

të  
studimitNiveli i  

studimeve

BA 1 (1) 0 (0) 13(3) 2(1) 2(1) 5(1) 23

MA 0(0) 0(0) 7(3) 0(0) 5(1) 5(1) 17

Nuk dihet niveli 
i studimeve 4(1) 8(2) 0(0) 7(5) 3(2) 1(1) 23

Totali për gradë 
shkencore 5 8 20 9 10 11 63 (14)

Tabela 7. Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës. Numri brenda kllapave paraqet numrin e per-
sonave të përfshirë në ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I MJEKËSISË

24 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 54 lëndë.

Nga këta, 6 nuk e kanë të treguar gradën shkencore dhe ligjërojnë në 16 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 4 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 6 lëndë.

47 lëndë ligjërohen nga 18 persona me titull akademik asistent. 

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të rregullt 
pune (20) Bash-

këpunëtor 
(4)Angazhimi Ligjërues 

(1) Asistent (19)

Grada shkencore
Doktor 

(1) 
Doktor 

(17)

Nuk dihet 
grada  

shkencore 
(2)

Nuk dihet 
grada 

shkencore 
(4)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i studimeve

BA 1(1) 36(17) 8(2) 6(4) 51

MA 0(0) 1(1) 2(2) 0(0) 3

Totali  për gradë 
shkencore 1 37 10 6 54 (24)

Tabela 8. Fakulteti i Mjekësisë. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përfshirë në 
ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI EKONOMIK

11 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 26 lëndë.

Nga këta, 8 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 16 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 5 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 10 lëndë. 3 nga këta bashkëpunëtorë kanë vetëm gradën master 
dhe ligjërojnë në 5 lëndë.

16 lëndë ligjërohen nga 6 persona me titull akademik asistent. 

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë 
të rregullt pune (6)

Bashkëpunëtor (5)

Angazhimi Asistent (6)

Grada shkencore
Doktor (1) Master (5) Doktor (2) Master (3)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i studimeve

BA 4(1) 11(5) 5(2) 5(3) 25

MA 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1

Totali për gradë 
shkencore 5 11 5 5 26 (11)

Tabela 9. Fakulteti Ekonomik. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përfshirë në 
ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I EDUKIMIT FIZIK DHE I SPORTIT

18 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 39 lëndë.

Nga këta, 8 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 15 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 10 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 24 lëndë. 

14 lëndë ligjërohen nga 7 persona me titull akademik asistent. 

7 persona me gradën shkencore të masterit, në kundërshtim me Statutin ligjërojnë në 11 
lëndë në nivelin master.

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të 
rregullt pune (8) Bash-

këpunëtor (10)
Angazhimi Ligjërues (1) Asistent (7)

Grada shkencore
Master (1) Master (7) Doktor (10) Totali për nivel 

të studimit
Niveli i studimeve

BA 0(0) 4(3) 7(3) 11

MA 1(1) 10(6) 11(8) 22

Nuk dihet niveli i 
studimit 0(0) 0(0) 6(6) 6

Totali për gradë 
shkencore 1 14 24 39 (18)

Tabela 10.  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave 
të përfshirë në ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI JURIDIK

Fakulteti Juridik nuk ka bashkëpunëtorë të jashtëm pa titull akademik të profesorit.

8 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 15 lëndë, të gjithë me titullin akademik 
të asistentit.

Nga këta, 7 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 12 lëndë.

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i 
personave)

Të punësuar me kontratë të rregullt 
pune (8)

Angazhimi Asistent (8)

Grada shkencore
Doktor (1) Master (7) Totali për nivel të 

studimit
Niveli i studimeve

BA 2(1) 12(7) 14

MA 1(1) 0(0) 1

Totali për gradë  
shkencore 3 12 15 (8)

Tabela 11. Fakulteti Juridik. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përfshirë në ligjëra-
ta. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE - NATYRORE

15 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 64 lëndë.

Nga këta, 8 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 36 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 3 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 4 lëndë. 2 nga këta bashkëpunëtorë kanë vetëm gradën master 
dhe ligjërojnë në 6 lëndë.

49 lëndë ligjërohen nga 11 persona me titull akademik asistent. 

2 persona me gradën shkencore të masterit, në kundërshtim me Statutin ligjërojnë në 2 
lëndë në nivelin master

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të 
rregullt pune (12)

Bashkëpunëtor (3)

Angazhimi Ligjërues 
(1) Asistent (11)

Grada shkencore
Master (1) Doktor 

(6)
Master 

(5)
Doktor 

(1)
Master 

(2)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i studimeve

BA 0(0) 13(5) 1(1) 1(1) 1(1) 16

MA 1(1) 2(2) 1(1) 2(1) 0(0) 6

Nuk dihet niveli i 
studimit 9(1) 9(4) 23(3) 0(0) 1(1) 42

Totali për gradë 
shkencore 10 24 25 3 2 64 (15)

Tabela 12. Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore. Numri brenda kllapave paraqet numrin e 
personave të përfshirë në ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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FAKULTETI FILOLOGJIK

24 persona pa titull akademik të profesorit, ligjërojnë 73 lëndë.

Nga këta, 17 kanë vetëm gradë shkencore të masterit dhe ligjërojnë në 49 lëndë.

Nga të gjithë të angazhuarit si bashkëpunëtorë të jashtëm, 7 nuk kanë titull akademik të 
profesorit dhe ligjërojnë 19 lëndë. 2 nga këta bashkëpunëtorë kanë vetëm gradën master 
dhe ligjërojnë në 6 lëndë.

32 lëndë ligjërohen nga 11 persona me titull akademik asistent. 

Fakulteti Filologjik angazhon 5 lektorë në kundërshtim me nenin 179 paragrafin 2 të Statutit 
të UP-së.

Numri i lëndëve të ligjëruara (numri i personave)

Të punësuar me kontratë të rregullt 
pune (17) Bashkëpunëtorë 

(7)
Angazhimi ligjërues 

(1)
Lektor 

(5) Asistent (11)

Grada 
shkencore Master 

(1)
Master 

(5)
Doktor 

(2)
Master 

(9)
Doktor 

(5)
Master 

(2)

Totali për 
nivel të 
studimitNiveli i studimit

BA 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1

Nuk dihet niveli 
i studimit 1(1) 21(5) 10(1) 21(9) 13(5) 6(2) 72

Totali për gradë 
shkencore 1 21 11 21 13 6 73 (24)

Tabela 13. Fakulteti Filologjik. Numri brenda kllapave paraqet numrin e personave të përfshirë në 
ligjërata. Numri jashtë kllapave paraqet numrin e lëndëve të ligjëruara.
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METODOLOGJIA

Të dhënat e 
shfrytëzuara për 
analizë
Kjo analizë është bazuar mbi të gjeturat 
nga hulumtimi i Pasqyrave të Angazhimeve 
të Personelit Akademik të secilit fakultet në 
Universitetin e Prishtinës, me përjashtim 
të fakultetit të Arteve, për vitin akademik 
2017-2018. 

Objekt të hulumtimit janë mësimdhënësit 
të caktuar sipas pasqyrave të përmendura 
më sipër, të cilët nuk e kanë ndonjërin nga 
titujt akademik: profesor asistent, profesor 
i asocuar apo profesor i rregullt, të fituar 
në ndonjërën prej universiteteve vendore 
apo të huaja. Këtu bëjnë pjesë edhe bash-
këpunëtorët e jashtëm që ligjërojnë lëndë, 
dhe të cilët nuk kanë titull akademik të pro-
fesorit.

Për arsye të ekuivalentimit të titujve shken-
corë të masterit të artit me atë të doktorit 
të shkencës sipas Statutit të UP-së, ORCA 
nuk e ka hulumtuar personelin e Fakultetit 
të Artit.

Lektorët e gjuhëve të huaja nuk bëjnë 
pjesë në këtë analizë, me përjashtim të 
Fakultetit Filologjik. Lektor në kuptimin e 
Statutit nënkupton personin i cili ndihmon 
në organizim dhe mësimdhënie të lëndëve 
të gjuhëve dhe parashihet që ky person 
fakultetin amë (me të cilin ka kontratë të 
rregullt pune) të mos e ketë të njëjtin në të 
cilin kryen aktivitetin e përmendur.

Inxhinierët e Diplomuar të Arkitekturës 
(IDA), për nevoja të këtij hulumtimi, në 
Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe të Arkitek-
turës, janë ekuivalentuar me gradën 
shkencore të masterit.

Legjislatura në bazë 
të së cilës është 
hartuar kjo analizë 
bazohet në:

1. Statuti i UP-së2, neni 171, paragrafi 1:

"1. Në stafin akademik të Universitetit 
do të jenë personat e angazhuar 
në:

1.1.  mësimdhënie akademike;
1.2.  kërkime shkencore;
1.3.  krijimtari artistike.”

- Përmes paragrafit 1 mund të konk-
ludohet  që vetëm personeli akade-
mik angazhohet mësimdhënie, 
personel ky i cili definohet në 
paragrafin pasues. 
 
dhe paragrafi 2:

"2. Personeli akademik përbëhet nga:

2.1.  Profesorët e rregullt;
2.2.  Profesorët e asocuar;
2.3.  Profesorët asistentë;
2.4.  Asistent universiteti;
2.5.  Lektorët dhe Korepetitoret 

(Fakulteti i Arteve)”

- Përmes paragrafit 2 mund të konk-
ludohet që fakultetet në UP nuk 
mund të angazhojnë për mësim-
dhënie persona të tjerë të cilit nuk 
përfshihen në këtë paragraf.

2 Statuti i Universitetit të Prishtinës; linku: https://www.
uni-pr.edu/inc/doc/statuti1.pdf
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2. Statuti i UP-së, neni 178, paragrafi 3:

“Asistentët mbajnë orët e ushtrimeve në 
studimet bachelor dhe master. Përjash-
timisht asistenti që është rizgjedhur, në 
mungesë të profesorit për lëndën, mund 
te autorizohet për mbajtjen e ligjëratave të 
kufizuara në studimet bachelor me autor-
izimin e këshillit të njësisë akademike dhe 
nën mbikëqyrjen e një mësimdhënësi nga 
departamenti – katedra.”

 dhe paragrafi 1.3: 

“Të jetë i regjistruar në studimet e dok-
toratës në Universitet me rastin e rizgjed-
hjes”

3. Statuti i UP-së, neni 99, paragrafi 3:

“Planprogrami, parakushtet për vijim dhe 
çështjet e tjera organizative aprovohen nga 
këshillat e njësive akademike sipas propozi-
meve të profesorit i cili është përgjegjës për 
lëndën. Vendimi përfundimtar merret nga 
Senati.”

- Përmes këtij paragrafi të nenit 99, 
mund të konkludohet që vetëm pro-
fesori është përgjegjës për lëndën.



-
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