
 

 

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

KËSHILLI SHKENCOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANI VJETOR 

2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSITETI “UKSHIN HOTI” PRIZREN 

UNIVERSITY “UKSHIN HOTI” PRIZREN 

Rruga e Shkronjave Nr. 1 | 20000, Prizren |  Republika e Kosovës 



faqe 

2 

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren | Rruga e Shkronjave, Nr. 1 | 20 000 Prizren | Republika e Kosovës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANI VJETOR 2022 

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Këshilli Shkencor 

 

Fushëveprimtaria e Këshillit Shkencor 

Funksionimi i Këshillit Shkencor të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, mbështetet në 

detyrat dhe obligimet që burojnë nga Ligji për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës, 

Statutin i Universitetit, Rregulloren për kërkime shkencore dhe Plani strategjik i 

Universitetit. 

 
Përbërja e Këshillit Shkencor të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren 

Prof. Asoc. Dr. Albana Milaimi, Prorektore kryetare 

Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi, anëtar  

Prof. Ass. Dr. Vedat Bajrami, anëtar  

Prof. Ass. Dr. Demir Lima, anëtar 

Prof. Ass. Dr. Arif Riza, anëtar 

Prof. Ass. Dr. Kushtrim Braha, anëtar 

Prof. Ass. Dr. Izer Maksuti, anëtar 

Z. Besim Loshaj, përfaqësues i BKI, anëtar 

Milot Krasniqi, përfaqësues i Parlamentit Studentor, anëtar 
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OBJEKTIVAT STRATEGJIKE 

1. Objektivat strategjike të avancimit të punës kërkimore-shkencore 

1.1. Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve kërkimore-shkencore 

1.2. Hartimi dhe zbatimi i politikave dhe masave nxitëse për promovimin e punës 

kërkimore-shkencore 

1.3. Pjesëmarrja aktive e stafit akademik në kongrese, konferenca, seminare dhe 

punëtori ndërkombëtare 

1.4. Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në punën kërkimore-shkencore 

1.5. Rritja e numrit të punimeve shkencore të botuara në revista me renome 

ndërkombëtare (të indeksuara në platformat Web of Science dhe Scopus) 

1.6. Organizimi i konferencave shkencore në bashkëpunim me partnerët strategjik 

ndërkombëtar 

1.7. Organizimi i Shkollës Verore Ndërkombëtare 

1.8. Hartimi i strategjisë për të rritur bashkëpunimin në hulumtime shkencore të stafit 

akademik të fushave të ngjashme hulumtuese 

1.9. Organizimi i punëtorive dhe seminareve në nivel Universiteti 

1.10. Themelimi dhe funksionalizimi i Qendrës për kërkime, inovacion dhe transfer të 

dijes 

 

 
PLANI I AKTIVITETEVE DHE MASAVE 

2. Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve kërkimore-shkencore 

2.1. Këshillimi lidhur me profilizimin e Instituteve kërkimore-shkencore 

2.1.1. Hartimi i rekomandimeve për profilizimin e Instituteve kërkimore-shkencore 

2.1.2. Identifikimi i nevojave për investime në infrastrukturën e Instituteve 

kërkimore-shkencore (krijimi i hapësirave, pajisja me inventar, pajisjet 

laboratorike, kabinetet e informatikës, pajisjet teknologjike, certifikimi etj) 

2.1.3. Ofrimi i propozimeve dhe rekomandimeve për angazhimin e 

bashkëpunëtorëve të jashtëm shkencor. 

2.2. Zbatimi i politikave dhe masave nxitëse për punën kërkimore-shkencore 

2.2.1. Verifikimi dhe vlerësimi i përputhshmërisë së të arriturave kërkimore- 

shkencore të stafit akademik me kriteret e përcaktuara në Rregulloren për 
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procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, ri-emërimin dhe avancimin e 

personelit akademik. 

2.2.2. Hartimi i raporteve të verifikimit dhe kontrollit të vërtetësisë së punimeve 

shkencore lidhur me shpërblimet monetare të stafit të rregullt akademik, të 

parapara sipas Nenit 10.1. të Rregullores për kërkime shkencore. 

 

2.3. Pjesëmarrja aktive e stafit akademik në kongrese, konferenca, seminare dhe 

punëtori ndërkombëtare 

2.3.1. Nxjerrja e rekomandimeve lidhur me cilësinë e kongreseve/konferencave 

ndërkombëtare në të cilat parashihen përkrahja financiare dhe mbulimi i 

plotë i shpenzimeve për stafin akademik, të parapara sipas Nenit 10.2. të 

Rregullores për kërkime shkencore. 

2.4. Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në punën kërkimore-shkencore 

2.4.1. Nxjerrja e rekomandimeve lidhur me mbështetjen financiare të studentëve 

për pjesëmarrje në kongrese, konferenca ose punëtori studentore me punime 

shkencore. 

2.4.2. Përkrahja aktive e anëtarëve të Këshillit Shkencor në organizimin dhe 

mbarëvajtjen e Konferencës shkencore të studentëve. 

2.5. Rritja e numrit të punimeve shkencore të botuara në revista me renome 

ndërkombëtare (të indeksuara në platformat Web of Science dhe Scopus) 

2.5.1. Organzimi i fushatës informative lidhur me shënjestrimin e revistave 

shkencore për publikime në platformat e me renome ndërkombëtare. 

2.5.2. Informimi i personelit akademik lidhur me revista të dyshimta. 

2.5.3. Nxjerrja e rekomandimeve dhe përkrahja aktive në publikimin e Revistës 

shkencore të Universitetit. 

2.6. Organizimi/bashkëorganizimi i konferencave shkencore 

2.6.1. Organizimi i konferencës së parë shkencore nga Universiteti “Ukshin 

Hoti”Prizren 

2.6.2. Bashkëorganizimi i konferencës Community-based multilingualism 

meets internationalization: the University of  Prizren as a nexus of 

intercommunity contact in Kosovo 

2.6.3. Bashkëorganizimi i konferencës “5th INTERNATIONAL 

CONFERENCE on SOCIAL SCIENCE RESEARCH September 7-9 

2022 in Budva, MONTENEGRO” 
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2.6.4. Bashkëorganizimi i konferencës “Eurasian Conferences on Language 

and Social Sciences” 

 

2.7. Kontributi aktiv në mbarëvajtjen e aktiviteteve shkencore të Shkollës Verore 

2.7.1. Hartimi i propozimeve lidhur me aktivitetet shkencore në kuadër të 

organizimit të Shkollës Verore Ndërkombëtare 

2.7.2. Organizimi i punëtorive tematike, seminareve profesionale, ligjeratave të 

hapura me personalitete të rëndësishme publike, dhe promovimi i librave dhe 

punimeve artistike. 

 

2.8. Hartimi i strategjisë për të rritur bashkëpunimin në hulumtime shkencore të 

stafit akademik të fushave të ngjashme hulumtuese 

2.8.1. Nxitja e stafit akademik për të bashkëpunuar me kolegë në hulumtime 

kërkimore-shkencore  

2.8.2. Hartimi i planit kërkimor-shkencor nga çdo fakultet ku specifikohet tema 

kërkimore dhe grupi i stafit akademik që do të punojnë në atë temë  

2.8.3. Hartimi i temave për hulumtime të bëhet në koordinim me BKI në nivel të 

fakulteteve dhe me bizneset në përgjithësi 

2.8.4. Nxitja e grupeve kërkimore-shkencore për hulumtime të përbashkëta duke i 

dhënë prioritet për mbështetje financiare sipas Rregullores në fuqi 

 

2.9. Organizimi i punëtorive dhe seminareve në nivel Universiteti 

2.9.1. Hartimi i propozimeve nga njësitë akademike për vitin akademik aktual të 

punëtorive dhe seminareve që do t ؙ′i ofrojnë në fakultetet e tyre 

2.9.2. Kontributi i stafit akademik në aktivitetet me komunitetin si seminare, 

këshilla, etj. Të përfshihet në vlerësimin e performancës së stafit akademik të 

definuar me Rregulloren. 

 

2.10. Themelimi dhe funksionalizimi Qendrës për kërkime, inovacion dhe transfer 

të dijes 

2.10.1. Kërkesa drejtuar ITP-së dhe GIZ-it gjerman për sigurimin e lokacionit në 

ITP për themelimin e Qendrës për kërkime, inovacion dhe transfer të dijes 
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2.10.2. Hartimi i Rregullores për Themelimin dhe funksionimin e Qendrës për 

kërkime, inovacion dhe transfer të dijes 

2.10.3. Planifikimi i aktiviteteve të Qendrës për kërkime, inovacion dhe transfer të 

dijes 

2.10.4. Hartimi i propozimeve nga njësitë akademike për vitin akademik aktual të 

trajnimeve  dhe këshillave për komunitetin që do t ؙ′i ofrojnë në kuadër të 

QKITD 

2.10.5. Themelimi i qendrës dhe strukturave organizative duke u bazuar në 

rregulloret përkatëse 
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JANAR 2022 

SHKURT 2022 

MARS 2022 

PRILL 2022 

 
 

KALENDARI I AKTIVITETEVE TË KËSHILLIT SHKENCOR 
 

 
 

 

▪ Evidentimi dhe publikimi në WEB faqe të Universitetit të Prizrenit, të punimeve 

shkencore të stafit të                       rregullt akademik të Universitetit ”Ukshin Hoti” Prizren, për 

vitin 2021 

▪ Kërkesë Dekanëve të njësive akademike që të hartojnë  Planin kërkimor 

▪ Takime me Këshillin organizativ për Shkollën Verore Ndërkombëtare 2022 
 

 

 

▪ Takim informues për stafin rreth revistave shkencore të dyshimta 

▪ Hartimi i Rregullores për kërkime shkencore 

▪ Takime me Këshillin organizativ për Shkollën Verore Ndërkombëtare 2022 

 
 

 

 

▪ Bashkëorganizimi i “Konferencës IV Ndërkombëtare e Forumit Sociologjik Ballkanik 

(BSF) “Ballkani – Një qasje krahasuese dhe integruese” “ 

▪ Bashkëorganizimi i Konferencës XV Ndërkombëtare Ndërdisiplinore: “Studime 

krahasuese në shoqërinë moderne, Ballkani në kontekstin evropian dhe global” 

▪ Analiza e të arriturave nga Konferenca e bashkëorganizuar 

▪ Takim rreth identifikimit të nevojave për investime në infrastrukturën e Instituteve 

kërkimore-shkencore 

▪ Përkrahja e aktiviteteve të Konferencës shkencore të studentëve 

▪ Takime me Këshillin organizativ për Shkollën Verore Ndërkombëtare 2022 

 
 

 

 

▪ Bashkëorganizimi i  Konferencës së IV Shkencore të studentëve 

▪ Përgatitja e raportit për Komisionin e studimeve për publikimet shkencore të 

aplikantëve të paraqitur në konkurs për staf të rregullt akademik 
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QERSHOR 2022 

KORRIK 2022 

 

▪ Bashkëorganizimi i Konferencës “Konferencë Kombëtare Shkencore” 

▪ Të arriturat nga Konferenca e bashkëorganizuar 

▪ Takime me Këshillin organizativ të Shkollës Verore Ndërkombëtare 2022 
 

 
 

 

 

▪ Analiza e të arriturave në punën e Këshillit Shkencor të UUHP 

▪ Verifikimi dhe kontrolli i vërtetësisë së punimeve shkencore për shpërblime monetare 

▪ Bashkëorganizimi i konferencës “Eurasian Conferences on Language and Social 

Sciences” 

▪ Takime me Këshillin organizativ të Shkollës Verore Ndërkombëtare 2022 

 
 

 

 

▪ Hartimi i udhëzuesit për funksionimin e Këshillit Shkencor 

▪ Organizimi i fushatës informative për stafin akademik dhe studentë lidhur me 

shënjestrimin e revistave shkencore për publikime shkencore 

▪ Takime me Këshillin organizativ të  Shkollës Verore Ndërkombëtare 2022 

 

 

 

 

 

▪ Përkrahja e stafit akademik dhe studentëve për aplikime në projekete hulumtuese 

kombëtare dhe ndërkombëtare 

▪ Kërkesa për lokacion të Universitetit në ITP për themelimin e QKITD 

▪ Përgatitjet për bashkëorganizimin e Konferencës Community-based multilingualism 

meets internationalization: the University of Prizren as a nexus of intercommunity 

contact in Kosovo 

▪ Takime me Këshillin organizativ të Shkollës Verore Ndërkombëtare 2022 

 
 

 

 

MAJ 2022 
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TETOR 2022 

NENTOR 2022 

DHJETOR 2022 

 

 

GUSHT 2022 

 

▪ Përgatitjet për organizimin e Konferencës së parë shkencore nga Universiteti”Ukshin 

Hoti”Prizren 

▪ Përkrahja e stafit akademik dhe studentëve për aplikime në projekete hulumtuese 

kombëtare dhe ndërkombëtare 

▪ Organizimi dhe realizimi i Shkollës Verore Ndërkombëtare 01 – 12 Gusht 2022 

▪ Bashkorganizimi i konferencës “Konferenca e akademisë së diasporës dhe punëtorisë 

me përfaqësues të bizneseve nga fusha e TIK” 
 

 

 

▪ Analiza e mbarëvajtjes së Shkollës Verore Ndërkombëtare dhe rekomandimi për 

përmirësime për organizimin e ardhshëm. 

▪ Përgatitje për organizimin e konferencës së parë të UUHP First International Scientific 

Conference BRIDGE 2022. 

▪ Bashkorganizimi i konferencës “5th INTERNATIONAL CONFERENCE on SOCIAL 

SCIENCE RESEARCH September 7-9 2022 in Budva, MONTENEGRO” 
 
 

▪ Nxjerrja e rekomandimeve nga Konferencat e bashkëorganizuara 

▪ Mbajtja e takimit me tërë stafin akademik rreth mundësisë së rritjes se publikimeve në 

Platformat Scopus dhe Web of Science 

▪ Verifikimi dhe kontrolli i vërtetësisë së punimeve shkencore për shpërblime monetare. 
 

▪ Përgatitja e raportit për Komisionin e studimeve për publikimet shkencore të 

aplikantëve të paraqitur në konkurs për staf të rregullt akademik 

▪ Verifikimi dhe kontrolli i vërtetësisë së punimeve shkencore për shpërblime monetare 
 

▪ Nxjerrja e rekomandimeve nga bashkëorganizimi i Konferencës 

▪ Përgatitja e planit të punës e Këshillit Shkencor të UUHP për vitin 2023 

▪ Përgatitja e raportit të punës së Këshillit Shkencor për vtitin 2022 

▪ Verifikimi dhe kontrolli i vërtetësisë së punimeve shkencore për shpërblime monetare. 

▪ Hartimi i raportit nga çdo njësi akademike të aktiviteteve jashtë kurikulare gjatë vitit 

2022 

SHTATOR 2022 
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▪ Mbajtja e konferencës së parë shkencore të organizuar nga UUHP “First International 

Scientific Conference BRIDGE 2022”. 


