
Komisioni i formuar nga Senati me nr.prot.01-622 të datës pas shqyrtimit të planit më datë 05.12.2022 doli me këtë raport:

1. Prof.Ass.Dr.Zirije Hasani-Kryetare

2. Prof.Ass.Dr.Fatmir Mehmeti-Anëtar

3. Ass.Simeana Beshi

4. Prof.Ass.Dr. Nol Krasniqi—Anëtar

5. Valon Ibraimi—Anëtar
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1.1.

Nxitet zhvillimi i programeve të 

doktoratës në njësitë akademike 

të Universitetit bazuar në 

sistemin e Bolonjës. PhDICTKES projekti për FSHK PhDICTKES projekti për FSHK po 50%

Mungesa e stafit akademik 

me Dr.Sc. në fushën 

përkatëse

1.2.

Krijohet fondi për bursa për 

qëndrime afatshkurtra 

hulumtuese të personelit 

akademik jashtë vendit.

Fondi është krijuar përmes projekteve 

ERASMUS+,  Agjenisija e zhvillimit Francez, 

FAO, PhDICTKES, SMART4ALL, EDUREAKOS po 50%

Universiteti të ndaj fond të 

veçant për mobilitet 

afatshkurt me qëllim 

hulumtimi

1.3.

Nxitet qasja ndërdisiplinore në 

veprimtarinë kërkimoro-

shkencore.

Janë realizuar hulumtime të përbashkëta mes 

stafit akademik po 30%

Ti jepet prioritet gjat 

financimit të punimeve te 

perbashkenta 

nderdiciplinare sipas 

rregullores per kerkime 

shkencore

1.4.

Zhvillohen kriteret për stimulim 

material të personelit të përfshirë 

në punën kërkimore e shkencore.

Rregullorja për kërkime 

shkencore parasheh masat 

stimuluese për publikime në WoS 

dhe SCOPUS dhe pjesmarja në 

konferenca

Rregullorja për kërkime shkencore parasheh 

masat stimuluese për publikime në WoS dhe 

SCOPUS dhe pjesmarja në konferenca po 100%

1.5.

Nxitet përfshirja e kapaciteteve 

nga diaspora në veprimtarinë 

kërkimoro- shkencore.

PhDICTKES projekti I FSHK në GUSHT 2022 

mban konferencën e disaporës. Shkolla verore 

nderkombetare po 50%

Krijimi i 

rrjetizimit/databazës për 

infrastrukturen dhe 

hulumtuesit

1.6.

Përcaktohen obligimet 

kontraktuale për kontribut në 

veprimtarinë kërkimoro- 

shkencore për personelin 

akademik.

Ende nuk 

është definuar 

në kontratë 

por do bëhet 

së shpejti jo 0%

Duhet te diskutohet si 

rregullohet me ligjin e 

pagave të R. së Kosovës

Objektivi 1: Zhvillim i 

kapaciteteve njerëzore për 

veprimtarinë kërkimoro-

shkencore në Universitetin 

e Prizrenit.

Raport nga rrishikimi i Planit strategjik kërkimor-shkencor 2020-24



2.1.

Zhvillohet baza e të dhënave për 

kapacitetet ekzistuese 

infrastrukturore në Universitet;

Universiteti ka krijuar databaz me te dhenat 

per infrastrukturen hulumtuese po 100%

2.2.

Zhvillohen mekanizma dhe 

instrumente për përdorim të 

përbashkët të laboratorëve dhe 

pajisjeve në kuadër të 

Universitetit; po 100%

2.3.

Lidhen marrëveshje për 

shfrytëzim të infrastrukturës 

kërkimore të institucioneve të 

tjera në vend dhe jashtë;

Lidhen marrëveshje për 

shfrytëzim të infrastrukturës 

kërkimore të institucioneve të 

tjera në vend dhe jashtë;

Janë realizuar marveshje me Universitete, ITP, 

institute po 100%

2.4.

Themelohen, funksionalizohen 

laboratore, institute ose qendra 

të inovacionit dhe pajisen me 

infrastrukturë përkatëse; po 100%

2.5.

Sigurohet qasja në biblioteka 

elektronike relevante. EBSCO EBSCO EBSCO po 80%

Universiteti me siguru fonde 

per qasjen ne databaza tjera

Objektivi 2: 

Funksionalizimi dhe 

avancimi i infrastrukturës 

për punë kërkimore e 

shkencore rreth ofrimit të 

shërbimeve.



3.1.

Lidhen partneritete strategjike me 

institucione që kanë reputacion 

ndërkombëtar dhe me interes të 

bashkëpunimit me Universitetin;

Me Francen (Bordo Science Agro), Polonin, 

USA(IOWA), Austria(GRAZ) po 60%

Të zgjerohet partneriteti 

edhe me institucione tjera

3.2.

Organizohen trajnime dhe 

ofrohet asistencë teknike për 

hartimin e projekteve;

Po janë realizuar trajnime në vazhdimsi nga 

HERAS për shkrimin e projekteve po 60%

Jemi ne procedur per 

sigurimin e eksperteve te 

jashtem per ngritjen e 

kapaciteteve te stafit 

akademik/administratif per 

aplikimin ne projekte

3.3.

Ndahen fonde për të 

bashkëfinancuar zbatimin e 

projekteve ndërkombëtare; Po Universiteti ndan fonde për projekte po 70%

Universiteti të krijoj linjë të 

veçant buxhetore të 

dedikuar për 

bashkëfinancim në projekte

3.4.

Shpërndahet ose publikohet 

informacioni për mundësitë e 

bashkëpunimit ndërkombëtar.

Universiteti bënë shperndarjen e informatave 

deri te stafi akademik përmes web faqes, 

rrjeteve sociale, emaileve por nuk ka një letër 

informative pvrmbledhese 3 mujore

Do bëhet letër 

informuese po 50%

Zyra per informim, projekte, 

kerkime shkencore, zyra per 

mardhenije me jasht te 

informojn me emaile te gjith 

stafin akadmeik e jo vetem 

menaxhmentin

4.1.

Krijohet baza e të dhënave për 

projektet e bashkëpunimit me 

sektorin publik dhe privat; po 100%

4.2.

Zhvillohen mekanizma dhe 

instrumente për ofrimin e 

programeve profesionale me 

kohëzgjatje të ndryshme në 

përputhje me kërkesat e tregut;

është themeluar QKITD e cila ofron trajnime 

profesionale po 100%

4.3.

Nxitet përfshirja e subjekteve 

ekonomike dhe shoqërore në 

hartimin dhe realizimin e 

programeve akademike të 

orientuara në kërkime dhe 

mësimin e bazuar në problem;

Në çdo fakultet janë krijuar BKI 

dhe ka takime të rregullta klu 

diskutohen programet e studimit

Nxitet përfshirja e subjekteve ekonomike dhe 

shoqërore në hartimin dhe realizimin e 

programeve akademike të orientuara në 

kërkime dhe mësimin e bazuar në problem; po 100%

4.4.

Angazhohen personeli akademik 

dhe studentet në sektorin publik 

dhe privat për zhvillimin e 

aktiviteteve të përbashkëta 

kërkimoro-shkencore

Po ka raste kur studentët përfshihen në 

aktivitete të përbashkëta kërkimore shkencore. 

Universiteti është pjes e DIH-Digital Innovation 

Hub në ITP ku Universiteti ka modulin test 

before invest po 50%

Duhet çdo fakultet të 

angazhohet në këtë drejtim

Objektivi 3: 

Ndërkombëtarizimi i 

veprimtarisë kërkimore e 

shkencore duke stimuluar 

përsosmërinë në kërkime.

Objektivi 4: 

Bashkëpunimi me sektorin 

publik dhe privat në 

realizimin e projekteve 

kërkimore që janë në 

funksion të zhvillimit 

ekonomik dhe shoqëror.


