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SHKURTESAT
QEM - Qendra për Ekselencë në Mësimdhënie
UP - Universiteti i Prishtinës
SHU - Shoqatat e Universitetit
MM - Memorandum Mirëkuptimi
ZBN - Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar
QUGJ – Qendra Universitare për Gjuhë
BE - Bashkimi Evropian
ZZHC –Zyra për Zhvillim të Cilësisë
ZIK – Zyra për Integrim dhe Koordinim
TI- Teknologjia e Informacionit
USAID - Ndihma e ShBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar
GTZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Agjencia Gjermane për
Bashkëpunim Ndërkombëtar)
GIZ- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
MASHT - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
QZHK- Qendra për Zhvillimin e Karrierës
KQSC- Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë
PA – Parlamenti Studentor
NJA- Njësitë Akademike
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DOKUMENTET E KONSULTUARA:
Strategjia për Cilësi e Universitetit të Prishtinës 2012 – 2017;

Ligji për Arsimin e Lartë i Republikës së Kosovës, 2010;

Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021;

Plani Strategjik i Universitetit të Prishtinës 2013-2015;

Statuti i Universitetit të Prishtinës;

Strategjia për Veprimtari Kërkimore Shkencore/Artistike dhe Zhvillimore 2013-2016;
Universiteti i Prishtinës - Asistencë Teknike për Zyrën e Rektorit, raporti i USAID 2013.
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Fjala e Rektorit
Kam kënaqësinë e veçantë që në emër të menaxhmentit të UP-së, stafit akademik dhe studentëve
të përgëzoj Këshillin Drejtues dhe Grupin Punues për hartimin e “Strategjisë Zhvillimore 20172019”.
Që nga themelimi Universiteti i Prishtinës ka bartë mbi vete barrën kryesore të edukimit dhe
zhvillimit të shoqërisë në përgjithësi në Kosovë.
Kjo strategji, e cila është rezultat i një procesi me pjesëmarrje të gjerë të ekspertëve nga fusha të
ndryshme akademike dhe partnerëve, do të jetë dokument në të cilin mbështetet Universiteti i
Prishtinës për të zhvilluar, konsoliduar dhe ndërtuar struktura dhe mekanizma që promovojnë
zhvillimin e këtij institucioni në një nivel të krahasueshëm me Universitetet prestigjioze nga
vendet më të zhvilluara.
Kjo strategji, adreson nevojën që të precizohen masat dhe instrumentet që UP si institucion i
arsimit të lartë duhet të ndërmarrë që zhvillimi akademik të jetë i lidhur më ngushtë me arsimin e
lartë, tregun e punës, ndërkombëtarizimin dhe nevojat e shoqërisë në tërësi.
Ndikimi i kësaj mund të shihet në programet e reja të zhvilluara dhe freskimi i atyre ekzistuese
për profilet përkatëse të bazuara në përvojën ndërkombëtare, organizimin e trajnimeve për
personelin, rritje graduale e mobilitetit të studentëve, rritjen në vazhdimësi të hulumtuesve
shkencor të rinj të angazhuar në punë kërkimore-shkencore/ artistike, publikimet ndërkombëtare,
zhvillimin e projekteve bashkëpunuese të Universitetit të Prishtinës si dhe kontributin e
përgjithshme në nivel vendi.
Strategjia do të avancojë edhe marrëdhëniet e Universitetit të Prishtinës me agjencitë qeveritare,
me partnerët vendor dhe ndërkombëtarë, me institucionet tjera kërkimore-shkencore dhe
fondacione të tjera.
Menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës është shumë i përkushtuar të zbatojë këtë strategji, për
të arritur rezultate të krahasueshme në nivel ndërkombëtar si dhe të kontribuojë në zhvillimin
socio-ekonomik të Republikës së Kosovës.
Me respekt,
Prof. Dr. Marjan DEMA, rektor
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Procesi i hartimit të PSUP 2017-19
Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të UP-së të datës 09. 06. 2016 është marrë Vendim për
hartimin e Planit Strategjik të UP 2017-2019 sipas nenit 22 pika 1 për periudhën trevjeçare. Të
gjitha aktivitetet zhvillimore të UP-së do të udhëhiqen nga ky dokument i cili njëkohësisht do të
jetë edhe tregues i performancës së strukturave menaxhuese të UP-së mbi bazën e monitorimit
dhe rishikimit vjetor të tij.
KD ka emëruar Grupin Punues të ngushtë të përbërë prej 5 anëtarësh: Prof. asoc. dr. Zeqir
Veselaj, kryesues, Prof. asoc. dr. Hysen Bytyqi, zëvendës-kryesues, Prof. asoc. dr. Afrim Hoti,
anëtar, Ass. Ma. Jehona Lushaku Sadriu, anëtare dhe Prof. Edward Cooper, anëtar ndërkombëtar
nga USAID/WL/TLP.
Grupi Punues fillimisht ka kompletuar portfolion e gjithë dokumentacionit relevant për hartimin
e dokumentit të PSUP me fokus në dokumentet strategjike të MASHT për arsimin e lartë (PSAK
2017-2020), dokumentet sektoriale strategjike të UP-së (për kërkime-hulumtime, për sigurimin e
cilësisë dhe Plani Strategjik i UP 2009-2013), dokumente ndërkombëtare të arsimit të lartë, etj.
Përgatitja e dokumentit ka ndjekur dinamikën e aprovuar nga KD që ka përfshirë fazat: draftimin
e dokumentit nga GP i ngushtë dhe GP i gjerë, finalizimi i dokumentit për diskutim, diskutimi
publik me zyrat menaxheriale dhe njësitë akademike, studentët, donatorët dhe partnerët para se të
aprovohet nga KD.
Grupi Punues i ngushtë ka mbajtur tetë takime pune dhe konsultative në të cilat ka përcaktuar
shtyllat prioritare dhe ka punuar një draft inicial i cili u është dërguar për kontribute shtesë
anëtarëve të Grupit Punues të gjerë (i përbërë nga një anëtar i nominuar nga dekani nga secila
njësi akademike) me të cilin ka pasur edhe dy takime konsultative.
Draft-dokumenti u është dërguar për komente zyrave menaxheriale të UP-së me qëllim të
kontributit të tyre dhe duke marrë për bazë të gjitha përgjegjësitë që nxjerr dokumenti për punën
e tyre. Nga disa prej zyrave janë marrë kontribute direkte për dokumente.
Pas kësaj, draft-dokumenti përmes dekanëve u është dërguar për diskutim publik personelit të
njësive akademike brenda datave 14-21 tetor 2016.
Këshilli Drejtues falënderon të gjithë ata që kontribuan në çfarëdo mënyre në hartimin e PSUP
2017-19.
Prof. asoc. dr. Zeqir Veselaj
Kryesues i Grupit Punues
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VIZIONI
Universiteti i Prishtinës do të bëhet një universitet hulumtues publik i respektuar, i njohur
globalisht për profesionalizëm, integritet, mësimdhënie cilësore dhe hulumtim.
Me një sy drejt së ardhmes, Universiteti i Prishtinës do të vendosë një standard të ri të cilësisë
për arsimin e lartë në Evropën Jugore. Ne do t’i pajisim studentët tanë me mundësi udhëheqëse
botërore për të mësuar dhe zbuluar. Ne do të vendosim standarde të larta në mësimdhënie, bursa,
hulumtime, dhe punën krijuese për mësimdh[n[situesit dhe studiuesit tanë. Ne do të jemi motori
që do të drejtojë progresin e Kosovës në shekullin 21.
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MISIONI
Universiteti është institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimin akademik,
kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive
akademike. Universiteti ka këto qëllime:
1. Të veprojë si qendër institucionale dhe udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve
kreative dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës;
2. Të luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, shkencës, kulturës, shoqërisë dhe
ekonomisë së Kosovës;
3. Të ndihmojë në procesin e promovimit të demokracisë qytetare;
4. Të synojë të krijojë dhe të mbështesë standardet më të larta në fushën e
mësimdhënies dhe mësimnxënies, kërkimeve shkencore dhe krijimtarisë artistike;
5. T’i shfrytëzojë burimet e veta në mënyrë sa më efikase;
6. Të bashkëpunojë maksimalisht dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e arsimit
të lartë në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar;
T’u përshtatet standardeve evropiane;
8. Të integrohet plotësisht në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë, në Zonën
Evropiane të Kërkimeve Shkencore si dhe të ndërmarrë hapa adekuat reformues të
nevojshëm për arritjen e këtij misioni.
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HYRJE
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” është institucion publik më i madhi në vend në
ofrimin e arsimit të lartë. Si i tillë, UP mban përgjegjësinë shtetërore dhe qytetare në edukimin e
mirëfilltë të të rinjve të Republikës së Kosovës, për t’i përgatitur këta si qytetarë të denjë dhe të
dobishëm për vendin.
Roli i UP-së, qysh prej themelimit e deri në ditët e sotme, ka qenë dhe është një burim i intelektit
dhe i ndryshimeve politike, ekonomike, dhe shoqërore në përparim të vendit dhe shoqërisë
kosovare. UP ka qenë prijëse e proceseve me rëndësi jetike për shtetin e Kosovës ku edhe
përkundër sfidave të egra të kohës ka mbijetuar dhe është përkushtuar me të gjitha forcat për
edukimin e brezave të rinj për një të ardhme më të mirë për të gjithë.
Edhe sot, kur në vend janë shtuar institucionet e arsimit të lartë, qofshin ato publike apo private,
UP mbetet si institucioni i parë dhe më i besueshëm që të rinjtë e Kosovës zgjedhin për nxënie të
dijes. Ky fakt, jo vetëm që bën UP-në si institucion të preferuar për të rinjtë kosovar, por edhe i
shton përgjegjësitë dhe obligimet vetë institucionit për ofrimin e shërbimeve sa më cilësore në
përmbushje të kërkesave të studentëve dhe shoqërisë, në përgjithësi.
Numri i madh i studentëve dhe numri i programeve të shumta që UP ofron, nevojat e tregut për
njerëz të kualifikuar rritë sfidat dhe përgjegjësitë ndaj vetë UP-së për zhvillim të vazhdueshëm
për të mbajtur hapin dhe plotësuar nevojat e ekonomisë kosovare.
UP gjatë viteve të fundit ka punuar pa rreshtur në forcimin dhe zgjerimin e institucionit duke
ndjekur hapat e zhvillimit të arsimit të lartë në Evropë dhe SHBA. UP ka qenë institucion lider
në rajon në përshtatjen e programeve të studimeve sipas Sistemit të Bolonjës si dhe të aplikimit
të ECTS-ve në të gjitha programet.*
Përkundër proceseve politike dhe ekonomike nëpër të cilat vendi ka kaluar, gatishmëria dhe
përkushtimi i UP-së për të ofruar shërbime dhe arsim cilësor nuk ka munguar në asnjë kohë.
Megjithatë, ndryshimet që teknologjia dhe zhvillimet e shpejta të saj që i kanë sjellë tregut
vendor dhe global përbëjnë një sfidë për UP-në, e cila përgatit numrin më të madh të të
punësuarve aktual dhe të ardhshëm në vend. Kjo është një sfidë dhe barrë e madhe për UP-në
dhe kërkon mobilizim dhe organizim të shpejtë në adresim të kësaj sfide në mënyrën më të mirë
të mundshme.
Zhvillimet e viteve të fundit në strukturat më të larta të menaxhmentit brenda UP-së tregojnë
qartazi se përkundër vështirësive që mund të hasen në proces, UP ka marrë shumë seriozisht
nevojën për ndryshime, kështu që arsyeja dhe vullneti i përgjithshëm për këtë ndryshim ekziston.
Si rrjedhojë e gjendjes aktuale në UP dhe kërkesave të tregut kosovar të punës, UP me përkrahje
të MASHT, USAID, Agjencionit Austriak për Zhvillim (ADA), Komisionit Evropian (KE) dhe
organizatave të tjera vendore dhe ndërkombëtare që me vite ndihmojnë zhvillimet në UP, me
iniciativë të Këshillit Drejtues (KD) dhe rektorit ka punuar në Planin Strategjik në adresimin e
sfidave dhe nevojave me të cilat përballet sot UP.
Pas analizave dhe nevojave të bëra vite më parë, të përkrahura nga organizatat e përmendura më
lart, dhe analizave të fundit brenda UP-së është realizuar dokumenti “Plani Strategjik i UP 20179
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2019” i cili do të adresojë gjatë tri viteve në vijim, çështjet që lidhen me ngritjen e cilësisë në të
gjitha shërbimet e UP-së. Për organizim dhe implementim sa më të mirë të aktiviteteve të
planifikuara, grupi punues ka organizuar sipas fushës këto aktivitete dhe nevoja në tetë (8)
shtylla kryesore të cilat janë të paraqitura në vijim në dokument.
Me adresimin e këtyre 8 shtyllave, të cilat ngërthejnë në vete një numër të iniciativave
strategjike, periudhën kohore, akterët përgjegjës, dhe koston që secila prej tyre kërkon për
implementim, UP synon të arrijë të përmbushë misionin e saj si institucioni më i madh në vend
në ofrimin e arsimit të lartë.
•

Implementimi i këtij dokumenti do t’i sigurojë UP-së cilësi në mësimdhënie duke:
 qenë transparent në procesin e përzgjedhjes së mësimdhënësve;
 forcuar kriteret në përzgjedhje të stafit më të kualifikuar;
 bërë avancimin e stafit vetëm në baza meritore në respektim të Statutit të institucionit;
 trajnuar stafit në metodat e mësimdhënies në përshtatje të lëndës dhe nevojave të
studentëve;
 siguruar komunikimin e vazhdueshëm student-mësimdhënës për arritjen e rezultateve më
të mira të mësimnxënies;
 nxitur kërkimin shkencor tek mësimdhënësit dhe studentët, duke ofruar praktikë
mësimore krahas teorisë;
 nxitur studentët të jenë pjesë aktive e të nxënit dhe të jenë faktor në ndryshimet e
nevojshme të proceseve brenda UP-së.

•

Më tutje, me implementimin e këtij dokumenti do të:
 nxitet avancimi i cilësisë së shërbimeve administrative në UP duke përditësuar sipas
nevojës shërbimet digjitale për studentët dhe stafin;
 duke informuar në kohë studentët për ngjarjet, bursat, konferencat, mobilitetet, dhe
aktivitete të lira për jetën në kampusin universitar;
 duke ofruar trajnime për stafin administrativ dhe akademik në përdorimin e aplikacioneve
online në shërbim të studentëve;
 duke ofruar qasje në biblioteka elektronike gjatë gjithë kohës (24 orë në ditë);
 duke ofruar shërbime në lehtësim të procesit të mësimnxënies dhe realizimit të detyrave
studentore.

•

Do të sigurohet cilësia e programeve për sigurim të akreditimit të vazhdueshëm të tyre duke:
 ndërtuar një sistem të brendshëm të sigurimit të cilësisë;
 analizuar dhe mbikëqyrur vazhdimisht mbarëvajtjen e programeve;
 ofruar programe të reja apo shuarjen e programeve aktuale varësisht prej nevojave të
tregut të punës dhe përgatitjes sa më të mire të studentëve për tregun e punës;
 mbikëqyrur dhe vlerësuar angazhimin e stafit akademik;
 përshtatur numrin e stafit akademik me numrin e studentëve për një mësimxënie efektive;
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Plani Strategjik i Universitetit të Prishtinës 2017-2019

•

 inkurajuar mësimdhënësit të nxisin debat në klasë me qëllim të zhvillimit të mendimit
kritik të studentëve dhe shprehjes së lirë;
 themeluar mekanizma për sigurim të cilësisë në të gjitha departamentet e UP-së;
 përfshirë në proces të sigurimit të cilësisë studentët aktual dhe të diplomuarit e UP-së,
kështu që të mbillet një kulturë e vetëkontrollit të cilësisë për të ofruar një arsimim sa
më cilësor për studentët dhe për të siguruar një rritje të vazhdueshme të institucionit
krahas me cilësinë.
Si nevojë tjetër e UP-së e identifikuar edhe nga dokumentet strategjike nga e kaluara është edhe
përmirësimi i infrastrukturës e cila adresohet në këtë dokument duke:
 rritur numrin dhe sipërfaqen e objekteve mësimore në përputhje me numrin e
studentëve të rregullt;
 ofruar salla mësimore dhe laboratorë të pajisur me mjetet e punës varësisht prej
nevojave të programit;
 ofruar ambiente komode/ ambiente për lexim; duke pajisur bibliotekat me
kompjuter për qasje në e-bibliotekat dhe pajisje të nevojshme në lehtësim të
procesit të të mësuarit;
 pajisur klasat/ sallat me pajisje si: kompjuterë, projektorë, internet për të
lehtësuar mësimdhënien dhe për të mundësuar një mësimdhënie që nxitë
përdorimin e teknologjisë;
 dhe sigurimi i menjëhershëm i kushteve për personat me nevoja të veçanta për
qasje sa më të lehtë në kampusin e UP-së dhe në marrjen e shërbimeve nga UP.
Një mangësi me të cilën është ballafaquar deri tani UP është edhe organizimi i buxhetit dhe
përdorimi efikas i tij në realizimin e prioriteteve të UP-së. Në këtë dokument synohet organizimi/
planifikimi i mirëfilltë i buxhetit apo parasë publike dedikuar UP-së, si dhe donacioneve nga
organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare duke ndërtuar një regjistër dhe ruajtje të të
dhënave të këtyre të hyrave me qëllim të shfrytëzimit sa më të mirë dhe transparent. Gjithashtu
do të nxitet një kulturë e mbledhjes së donacioneve të ndryshme nga organizata, individë,
biznese, për të rritur të hyrat në UP në mënyrë që të rriten shërbimet për studentët në mbështetje
të aktiviteteve kurrikulare por edhe jokorrikulare si dhe në ndërtimin e një lidhjeje më të fortë
dhe të qëndrueshme mes komunitetit dhe UP-së.
Të gjitha këto ndryshime në përmirësim të shërbimeve në UP dhe në ngritje të cilësisë së arsimit
do të mundësojnë forcimin si dhe rritjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare të cilat jo se i kanë
munguar UP-së në të kaluarën, por nevojat dhe kërkesat sot janë shumë më të mëdha. UP ka një
përvojë të suksesshme në bashkëpunim ndërkombëtar. Vlen të ceket Universiteti Veror si sukses
i aktivitetit të përbashkët studentor dhe stafit akademik i cili çdo vit pret studentë ndërkombëtar
dhe staf akademik nga vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Krahas këtij aktiviteti vjetor, UP
ka nevojë për mobilitetet të stafit akademik dhe studentëve me institucione të ndryshme të
arsimit të lartë jashtë Kosovës gjatë tërë vitit me qëllim të shkëmbimit të përvojave që do të
çonin në ngritjen e kapaciteve akademike, por edhe ofrimit të shërbimeve gjithmonë në hap me
11
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kohën. Në kuadër të ndërkombëtarizimit/globalizimit të UP-së, synohet ofrimi i programeve në
gjuhën angleze, në programet që janë atraktive për tregun dhe që studentëve me një diplomë të
tillë do t’u hapte edhe më tutje rrugët në karrierë edhe jashtë Kosovës.
Sigurisht që realizimi i këtij Plani Strategjik dhe plani të veprimit ka implikimet financiare dhe
sfidat e veta, varësisht prej fushës që ato mbulojnë. Është e rëndësishme të theksohet se shumica
e këtyre iniciativave nuk kërkojnë implikime të mëdha buxhetore dhe janë të përballueshme nga
buxheti ekzistues apo i paraparë i UP-së. Megjithatë, disa aktivitete kërkojnë ekspertizë që
ndoshta është e mangët në UP por gjithashtu kërkojnë edhe përkrahje financiare nga komuniteti i
donatorëve të cilët besojmë se do ta përkrahin edhe në këtë proces, ashtu siç kanë përkrahur deri
më tani në projekte të ndryshme.
UP është bindur që me implementimin e këtyre iniciativave në strukturat organizative përkatëse
të UP-së do të ndryshojnë pozitivisht zhvillimet në UP në arritjen e qëllimeve të përbashkëta për
një arsim sa më cilësor dhe për një punësim sa më të madh të të diplomuarve në UP, të cilëve
nuk do t’u mungojnë njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat që sot i kërkon tregu i punës.
Prandaj, implementimi i këtij Plani Strategjik shtrohet si një obligim për të gjithë akterët e UPsë, për të punuar në përmbushjen dhe avancimin e misionit të UP-së si dhe obligimeve që UP ka
ndaj studentëve dhe qytetarëve të Kosovës për një arsim cilësor dhe me vlera.
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PËRMBLEDHJA E STRATEGJIVE KRYESORE DHE INICIATIVAT
STRATEGJIKE
Ne vlerësojme se Universiteti i Prishtinës ka nevojë për të investuar në zonat e shërbimit bazë,
për të mbetur konkurrues në afat të shkurtër dhe kemi identifikuar një sërë përparësish për këto
investime të menjëhershme. Marrja me këto prioritete është domosdoshmëri, në qoftë se
Universiteti do t’a ruajë udhëheqjen e duhur për t'u bërë një prani globale. Prioritetet janë si në
vijim:
Rritja e Arsimit, Cilësisë, Universitetit dhe Studimeve. - Stimulimin e kuadrit mësimdhënës me
kualifikime të doktoraturës për 25% më shumë në 10 vitet e ardhshme. Krijimi i një modeli të ri
për arsimin parauniversitar për të përgatitur më mirë studentët e UP-së për një botë në ndryshim.
Zhvillimi dhe zbatimi i një modeli të ri të stafit akademik globalisht konkurrues në mësimdhënie,
hulumtim dhe të shërbimeve në UP për të arritur statusin si një institucion që renditet në mesin e
1500 institucioneve më të mira nga mbarë bota deri në 2027.
Nxitja e Ekselencës Kërkimore. - Të mbështesim misionin tonë kërkimor duke rritur financimin
institucional dhe shpenzimet kërkimore me 5 % çdo vit; të ofrojë investime me shënjestër
kërkimin më të avancuar dhe punën krijuese. Krijimi i një qendre dhe menaxhimi për hulumtim,
mbështetje kërkimore dhe menaxhim të fondeve nga jashtë (grante).
Zhvillimi dhe qëndrueshmëria e programeve dhe gradave. - Duke u bazuar në treg dhe
konkurrencë globale kjo do të kërkojë ndjekjen e trendeve në zhvillimin e vendeve të punës dhe
nevojave si dhe të një procesi për të matur qëndrueshmërinë e programeve aktuale dhe programet
e ardhshme në Universitet.
Mbështetja e misionit. - Rritja e stafit të Universitetit për të mbështetur arsimin, kërkimin dhe
punën krijuese, shërbimet dhe veprimet. Zhvillimi, zbatimi dhe sigurimi i një përmirësimi të
vazhdueshëm në të gjitha shërbimet e UP-së nëpërmjet standardeve ndërkombëtare të kontrollit
të cilësisë dhe akreditimit. Investimi në mjete për sukses. Rritja e investimeve në teknologji të
reja, objekte të reja dhe ekzistuese në kampus, si dhe shfrytëzimi i bibliotekës, koleksioneve dhe
qasja në to.
Të mësuarit për një botë me diversitet. - Zbatimi i strategjive të reja për përmirësimin e
diversitetit; të nxisë një klimë mbështetëse dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë.
T’i shërbejmë Kosovës, komunitetit dhe të diplomuarve tanë. - Zgjerimi i programit në terren
për komunitetet në Kosovë; rritja e mundësive për mësim gjatë gjithë jetës dhe mësim në
distancë.
Globalizimi dhe ndërkombëtarizimi i programeve akademike dhe shërbimeve studentore të
fakulteteve të UP-së për të nxitur shkëmbimin maksimal dhe lejimin e kompetencave përtej
kufijve.
14
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Këto janë tetë fusha strategjike të identifikuara në planin më poshtë. Çdo fushë strategjike është
ndarë në inciativa strategjike me objektiva, detyra-aktivitete, masat, afatet kohore, stafin
përgjegjës dhe burimet e nevojshme për të realizuar iniciativën. Listimi i iniciativave strategjike i
ofron UP-së fusha me fokus për tri vitet e ardhshme. Lista është një përmbledhje e prioriteteve
që duhet të konsiderohen si fusha me fokus institucional, por progresi dhe fokusi duhet të
rishikohen duke u bazuar në indikatorë dhe në një proces periodik formal të rishikimit të planit së
paku dy herë në vit. Iniciativat strategjike të listuara janë hartuar me qëllim që secila të jetë e
veçantë (të mos përsëriten), por në një plan organizativ kompleks disa nga iniciativat mund edhe
të duken si të përsëritura apo të ngjashme.
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Tetë Fushat Strategjike të Fokusit dhe Iniciativat Strategjike
1. Mësimdhënia, kërkimi dhe shërbimi
 Përmirësimi i mësimdhënies duke përdorur metodologji të reja;
 Sigurimi i zhvillimit të stafit akademik në pedagogji;
 Krijimi i praktikës për Shërbim të Komunitetit nga stafi akademik;
 Inkurajimi i ngritjes së kapaciteteve të vazhdueshme të stafit mësimdhënës;
 Rritja e rezultateve kërkimore të stafit akademik në revista konkurruese të
pranuara ndërkombëtarisht në fushën e tyre;
 Sigurimi i zhvillimit profesional dhe mbështetjes në metodologjinë e hulumtimit,
analiza statistikore, shkrimit për revista, ditare dhe koston e publikimit sipas
nevojës;
 Rritja e mundësive për zhvillim profesional të stafit akademik.

2. Akreditimi dhe kontrollimi i cilësisë
 Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies për të arritur rezultate më të mira
të mësimit;
 Rritja e cilësisë së stafit akademik, progresit të studentëve, vlerësimin e lëndës
dhe rezultatet e përgjithshme;
 Zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të matjes së rezultateve të studentëve;
 Krijimi i një fondi të bursave për vizita kërkimore afatshkurta jashtë vendit;
 Zhvillimi i programeve të doktoratës në Universitetin e Prishtinës në përputhje me
sistemin e Bolonjës;
 Rritja dhe përmirësimi i rezultateve kërkimore në UP;
 Përforcimi i marrëdhënieve të Universitetit me botën e punës dhe të shoqërisë
civile;
 Institucionalizimi i përfshirjes së studentëve në sigurimin e cilësisë.
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3. Nivelet/Programet e kërkuara nga tregu
 Zbatimi i programeve në pajtim me nevojat e tregut;
 Zhvillimi i rezultateve të matshme të programit;
 Rritja e bashkëpunimit me sektorin publik dhe privat për t’i lidhur programet me
kërkesën, aftësitë aktuale dhe kërkesat e njohurive dhe nevojat e ardhshme;

4. Zhvillimi i burimeve njerëzore
 Zhvillimi i organogramit të organizimit të personelit dhe strukturave të ardhshme
të stafit;
 Rritja e trajnimit të stafit administrativ;
 Përmirësimi i rekrutimit dhe praktikave të punësimit;

5. Zhvillimi i sistemit
 Implementimi i sistemit informativ globalisht konkurrues;
 Zhvillimi i shërbimeve studentore me standardet e BE-së/SHBA-ve;
 Inicimi i sistemit të zhvillimit të studentëve për të mësuarit në tërësi;
 Zhvillimi i shoqatës Alumni;

6. Llogaridhënia fiskale dhe përmirësimi i informacionit financiar të të
dhënave
 Hartimi dhe zbatimi i financave superiore dhe sistemeve buxhetore (politikat,
software, proceset, trajnimi dhe shfrytëzimi) për përmirësimin e menaxhimit të
Universitetit dhe përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies.
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7. Zhvillimi i infrastrukturës
 Krijimi i një baze të dhënash dhe inventarit të infrastrukturës së UP-së për të
gjitha kampuset;
 Zhvillimi i një Master-Plani të sistemeve fizike dhe infrastrukturës;
 Zhvillimi i strategjisë për menaxhimin e burimeve të kampusit.

8. Globalizimi / Ndërkombëtarizimi
 Zbatimi i programeve niveleve/studimore në gjuhën angleze me partnerët
ndërkombëtarë;
 Rritja e partneriteteve globale;
 Rritja e numrit të aplikimeve për bursa (Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar);
 Rritja e aplikacioneve të projekteve të përbashkëta për marrjen e fondeve
ndërkombëtare;
 Rritja e efikasitetit të verifikimit të transkripteve dhe dokumenteve (sipas kërkesës
se partnerëve nderkombëtarë);
 Baza e të dhënave elektronike për menaxhimin e donacioneve dhe projekteve
ndërkombëtare;
 Rritja e bashkëpunimit me publikun ndërkombëtar jouniversitar apo koorporatat
private.
Iniciativat strategjike janë prezantuar më poshtë në formë tabelare për t’u lexuar dhe ekzekutuar
më lehtë. Njësitë administrative dhe akademike të Universitetit të Prishtinës pritet që të
zhvillojnë plane për zbatimin e iniciativave, objektivave dhe detyrave/aktiviteteve brenda njësive
të tyre. Plani do të vazhdojë të zhvillohet me të dhëna/inpute nga palët e interesuara të
brendshme dhe të jashtme, në mënyrë që të mbetet një dokument.
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MONITORIMI, VLERËSIMI, DHE RAPORTIMI
Monitorimi dhe vlerësimi janë faktorë themelorë të zbatimit të një strategjie dhe synojnë matjen
e progresit të arritur.
Zyra e Rektorit (prorektorët) në bashkëpunim të ngushtë me dekanët do të monitorojë rregullisht
zbatimin e Planit të Veprimit të kësaj strategjie.
Bordi i Universitetit do të jetë përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin e kësaj strategjie. Zyra
e Rektorit do të mbledh të dhëna për aktivitete nga të gjitha njësitë akademike dhe këto të dhëna
do të kondensohen në raportet e konsoliduara dhe do të prezantohen në takimet vjetore të
udhëhequra nga Bordi i Universitetit.
Të dhënat që njësitë akademike do të dorëzojnë në Zyrën e Rektorit duhet të përfshijnë:
aktivitetet e realizuara dhe progresin në institucionet e tyre përkatëse, efektet, ndikimet,
vështirësitë, mësimet e nxjerra dhe rekomandimet.
Zyrtarët përgjegjës do të marrin të dhëna edhe nga donatorët. Për të siguruar monitorimin e
duhur të Planit të Veprimit janë përcaktuar treguesit për monitorimin e zbatimit të strategjisë.
Këta tregues do të mundësojnë monitorimin e progresit duke vënë në dukje nivelin e arritjes së
objektivave dhe realizimin e aktiviteteve strategjike të kësaj strategjie. Kjo strategji është një
dokument i gjallë dhe do të rishikohet e do të plotësohet në baza vjetore.
Monitorimi dhe vlerësimi i qëndrueshëm i kësaj strategjie e bën Planin e Veprimit të gjallë dhe u
siguron zbatuesve të saj një pasqyrë e cila ua mundëson të veprojnë me kohë dhe në përputhje
me nevojat dhe sfidat me të cilat përballet sektori i Arsimit të Lartë aktualisht, por edhe në të
ardhmen. Plani i Veprimit i kësaj strategjie është ndërtuar në një strukturë tabelare, progresi i të
cilit do të monitorohet rregullisht në takimet vjetore të udhëhequra nga Zyra e Rektorit.
Në fund të zbatimit të strategjisë do të bëhet një vlerësim i përgjithshëm për të kontrolluar deri
në çfarë mase kjo strategji ka ndikuar në forcimin e Universitetit, që rezultatet, vështirësitë,
ndikimi, qëndrueshmëria, mësimet e nxjerra dhe rekomandimet të shërbejnë për strategjitë në të
ardhmen. Bazuar në rezultatet e këtij vlerësimi gjithëpërfshirës, Universiteti dhe donatorët do të
jenë në gjendje t’i planifikojnë strategjitë e ardhshme.
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Plani i Veprimit
1. Mësimdhënia, kërkimi & shërbimi
Iniciativa
Strategjike
Të përmirësohen
udhëzimet duke
paraqitur
metodologji të reja
(p.sh. mësimi
elektronik, të
mësuarit e
aplikuar etj.) dhe
të sigurohet
zhvillimi i trupit
pedagogjik në
pedagogji.

Të rritet rezultati i
kërkimit të
fakultetit në
revista
konkurruese

Qëllimi

Detyrat - Aktivitetet

Masat

Përmirësim të
njohurive të
studentëve &
zotërimi, rritja e
të menduarit
kritik, kalimi në
metoda të reja të
mësimdhënies
larg formatit të
ligjëratave të
thjeshta, evoluim
në një sistem
testimi formativ
(p.sh. të bazuar
në kompetencë,
aktiv/të aplikuar
etj.)

-Të barten të gjitha lëndët në
rubrika online të lëndëve;
-Të trajnohet i gjithë trupi
pedagogjik në teknikat e reja
të mësimdhënies dhe softuerit;
-Shpërblim të mësimdhënies
më të mirë/më të mires;
-Implementim online të
sistemeve të mësimnxënies,
notim online, pjesëmarrje
online të studentëve në
ligjëratë etj.;
-Trajnimi i mësimdhënësve të
UP-së në kuadër të zhvillimit
profesional në metodologjitë
pedagogjike mund të bëhet
duke përdorur kapacitetet e
Institutit për Hulumtim dhe
Zhvillim në Arsim (IHZhA).
-Trupi pedagogjik do të mbajë
trajnim të detyrueshëm për
zhvillim të hulumtimit;
-Trupi pedagogjik do të
themelojë dhe do të planifikojë

-Të vendosen standarde;
-Përqindje e trupit
pedagogjik të trajnuar,
përqindje e trupit pedagogjik
që përdorë teknologji të re,
monitorimi i progresit të
studentëve në mënyrë
formative, njohuritë e
studentëve para dhe pas
testimit dhe mbajtjes;
-Akreditimi i programeve të
ofruara nga IHZHA që
ofrohen për ngritjen e
kapaciteteve profesionale
për fuqizim të komponentës
së metodologjive të
mësimdhënies për
mësimdhënie, mësimnxënie
dhe vlerësim.
-Të përmbushen
afatet/standardet e vendosura
të trajnimit;

Të
implementohet
Qendra për
Kërkim dhe
QEM me

Afatet
kohore
Janar,
2017proces i
vazhdue
shëm

Stafi /
Përgjegjësitë
TI/
ZZHC/
ZIK/
NJA

Burimet/
Kosto në
euro
15.000

IHZHA/
QEM
10.000

Menaxhmenti

World
Learning

-Të vendosen standarde;
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ndërkombëtarisht
të aprovuara në
fushat e tyre dhe
të sigurohet
zhvillim dhe
përkrahje
profesionale në
metodologjinë e
kërkimit, analizës
statistikore,
shkrimit në revista
dhe kostos së
publikimit sipas
nevojës.

personel dhe
fonde.
Përgjatë 5 vitesh,
të rritet
publikimi i
verifikueshëm i
të gjithë trupit
pedagogjik të
rregullt, në
mënyrë që të
mund të
konkurojnë me
standardet
globale për
fakultet në fushat
e tyre përkatëse
të studimit.
Të ndërtohet
kompetencë
kërkimore, në
mënyrë që trupi
pedagogjik të
mësojë dhe të
modelojë
kërkime për
studentët e tyre.

si do ta përmbushë standardin
ndërkombëtar për disiplinën e
tyre (p.sh. Fakulteti Ekonomik
do të plotësojë standardet e
AACSB e kështu me radhë);
-Të zhvillohet bashkëpunimi
në fushën e kërkimit dhe
mësimdhënies me kolegë të
UP-së dhe me universitete të
tjera globale.

-Të matet produktiviteti bazë
i rezultatit të kërkimit dhe të
maten të arriturat (të maten
në krahasim me standardet
globale në secilën disiplinë).

30.000

-Të përmbushen
afatet/standardet e vendosura
të trajnimit;
-Të vendosen standarde;
-Të matet produktiviteti bazë
i rezultatit të kërkimit dhe të
maten të arriturat (matjet të
bëhen në krahasim me
standardet globale në secilën
disiplinë).
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1. Mësimdhënia, kërkimi & shërbimi
Iniciativa
Strategjike

Shërbime për
komunitetin
nga
fakultetet/stafi
akademik.

Qëllimi

Detyrat-Aktivietet

Të vendosen
standarde për
trupin pedagogjik,
që veprojnë si
anëtarë të trupit
pedagogjik të UPsë për shërbim në
UP dhe
komunitetin në
Kosovë dhe më
larg.

-Të zhvillohet një sistem i
standardeve për shërbim
në komunitet;

Të inkurajohet dhe
të vendosen pritjet
për pjesëmarrje të
detyrueshme në
aktivitetet e
kampusit si pjesë e
punës dhe
pjesëmarrjes në
komunitet duke
përfaqësuar UP-në,
trupin pedagogjik
dhe disiplinën e
tyre.

-Të zhvillohet një sistem
“shpërblimi” për shërbim
në komunitet si kusht për
punësim, avancim, etj.;

Masat
-Të matet progresi në drejtim
të qëllimit.

Afatet
kohore

Stafi /
Përgjegjësitë

Janar,
2017proces i
vazhduesh
ëm

Menaxhmenti/
NJA/ QZHK

Burimet/
Kosto në
euro
15,000

-Të zhvillohet një
protokoll për projekte për
të mirën e përgjithshme
në UP dhe në komunitet.
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Të rritet shërbimi
në komunitet, të
vendoset ndjenja e
të punuarit për “të
mirën e
përgjithshme” dhe
të përmirësohet UP
dhe komuniteti.
Model i qytetarisë
dhe shoqërisë
civile.
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike
Përmirësimi i
mësimdhënies
dhe
mësimnxënies
në arritje të
rezultateve më
të mira, me
qëllim të
arritjes së
qëllimeve të
programit në
zhvillim të
kompetencave
të studentëve.

Objektivat

Inkurajimi i
vazhdueshëm i
përmirësimit të
programeve të
studimit (në
përputhje me
Deklaratën e
Bolonjës dhe
Zonën Europiane
të Arsimit të
Lartë).

Detyrat– Aktivitetet
-Zhvillimi i bazës ligjore dhe
protokollet për partneritet me
institucionet vendore dhe
ndërkombëtare.

-Kontakti me institucionet
ndërkombëtare;
-Zhvillimi i bazës ligjore për
bashkëpunim;
-Zhvillimi dhe akreditimi i
programit për studime
ndërdisiplinore;
-Administrimi i anketës (Postimplementim të gjeneratës së
parë të të diplomuarve).
-Zhvillimi dhe akreditimi i
programeve duke u bazuar në
disiplinat prioritare për vendin
që çojnë në dhënien e
diplomave të përbashkëta;
-Administrimi i anketës Postimplementim të gjeneratës së
parë të të diplomuarve)

Masat
-Numri i parterniteteve me
institucionet vendëse dhe
ndërkombëtare;
-Një përqindje e stafit të trajnuar
gjatë procesit si pjesë e
përmirësimit të cilësisë.
- Zhvillimi i një numri të
programeve ndërdisiplinare në
bashkëpunim me institucionet
ndërkombëtare të arsimit të lartë
dhe shkencës.

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Janar
2017proces i
vazhdues
hëm

UP/
NJA

Tetor,
2017Shtator,
2019

UP
ZZHC/
AIO/
Komisioni
për studime/
Senati/
NjA,

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

100,000

KAA
-Zhvillimi i një numri të
programeve duke u bazuar në
disiplinat prioritare të vendit dhe
në ato që çojnë në dhënien e
diplomave të përbashkëta.

Tetor,
2017Shtator,
2019-

UP
(ZZHC/
AIO/
Komisioni
për studime/
Senati)/
NjA/
KAA

180,000
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Mbështetja e të
mësuarit të
bazuar në
hulumtim në një
mjedis të të
mësuarit me
studentin në
qendër.

Detyrat– Aktivitetet

Masat

-Zhvillimi i një platforme për
rishikim në përputhje me planin
e rishikimit në përputhje me
(ZZHC) dhe Komisionin
Qendror për Sigurimin e
Cilësisë;
-Zhvillimi i metodave të
mësimdhënies të cilat rrisin
pjesëmarrjen aktive të nxënësve
(studentëve);
-Zhvillimi dhe akreditimi i
programeve për të mësuarrit
gjatë gjithë jetës.
-Zhvillimi i rrugëve
(shtigjeve)të hapura dhe
fleksibile të mësimnxënies
duke u bazuar në rezultatet e
mësimnxënies të përcaktuara në
mënyrë të qartë.
-Mundësi më të mira për
mësimnxënie të bazuar në
hulumtime për të gjitha nivelet
e programeve të studimit.

-Vendosja e procesit të rishikimit
të vazhdueshëm të programit.
-Rritja e metodave aktive të
mësimdhënies.

Afati
kohor

-Zhvillimi i të mësuarit të bazuar
në hulumtim për të gjitha nivelet
e programeve të studimit para se
të dorëzohen për akreditim /
riakreditim.

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Janar
2017
Tetor,
2017

UP
ZZhC/
AIO/
Komisioni
për studime/
Senati
NjA /
AKA

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

ZZHC/
KQSC /
NjA

Zero
kosto

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

ZZHC/
KQSC /
NjA

Zero
kosto

-Finalizimi i sistemit të mësimit
gjatë gjithë jetës.

-Zhvillimi i rezultateve të të
mësuarit për secilin program para
se të dorëzohen për akreditim
/riakreditim.

Stafi /
Përgjegjësitë
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet
-Shtimi i komponentëve të
hulumtimit shkencor dhe
zhvillimit të artit në programet
e studimit.

-Përkrahja e mësimdhënies
interaktive për t’ua lehtësuar
studentëve kuptimin e thellë të
lëndëve dhe metodologjisë së
aplikuar.
-Rritja e ndërgjegjësimit për
praktikat dhe shakthtësitë më të
mira të të mësuarit (duke
përfshirë të mësuarit e bazuar
në hulumtim dhe te e-mësimi).
-Mbështetje studentëve që të
marrin përgjegjësi dhe të
përfshihen në mësimnxënie.

Afati
kohor

-Zhvillimi i hulumtimit shkencor
dhe zhvillimit të artit në të gjitha
nivelet e programeve të studimit
para se të dorëzohen për
akreditim / riakreditim.
-Zhvillimi i metodave interaktive
të mësimdhënies në të gjitha
nivelet e programeve të studimit
para se të dorëzohen për
akreditim / riakreditim.

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm
Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

ZZHC/
KQSC/
NJA

ZZHC/
KQSC/
QEM/
NJA

Zero
kosto

- Publikimi në ueb-faqe të UP-së;
- Promovimi në lëndë dhe ngjarje
të veçanta.

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm
Janar
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

ZZhC/
KQSC/
QEM/
NJA

Zero
kosto

ZZHC/
TI/
PS/
ZZHC/
KQSC/
QEM/
NJA

Zero
kosto

-Një studim bazë në vitin 2016 i
përcjellë nga anketat vjetore për
të matur ndryshimin siç
përceptohet nga studentët dhe
fakulteti.

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Masat
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

Masat

-Hartimi i bazës ligjore për
pjesëmarrje të studentëve në
vlerësim të lëndëve
/programeve dhe në mekanizma
të tjerë të sigurimit të cilësisë.
-T’u mundësohet studentëve të
transferojnë njohuritë e tyre në
kontekste hulumtuese dhe
profesionale dhe të zgjidhin
probleme dhe të krijojnë
zgjidhje të reja për detyrat me
të cilat përballen ata.

-Ndryshime statutore për të lejuar
dhe kërkuar këtë pjesëmarrje.

-Mbështetje studentëve në
përpjekje të tyre për punësim.

-Një numër të programeve
studimore të cilat përfshijnë
metodologji të reja të
mësimdhënies që iu mundëson
studentëve të transferojnë
njohuritë e tyre në kontekste
hulumtuese dhe profesionale, të
zgjidhin probleme dhe të
zhvillojnë zgjidhje të reja për
detyrat me të cilat përballen ata;
-Mbështetje studentëve për
pjesëmarrje në konferenca dhe
punëtori.
- Zhvillimi i mekanizmave
mbështetës të të diplomuarve të
punësuar përkitazi me profesionet
e tyre të studimit;
- Zhvillimi i mekanizmave të
raportimit të punësueshmërisë
(baza qendrore e të dhënave,
qeveria, etj);

Afati
kohor
Janar
2017–
proces i
vazhdues
hëm
Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

Stafi /
Përgjegjësitë
ZZHC

ZZHC/
TI/
PS/
KQSC/
QEM/
NJA

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Zero
Kosto

150,000

Janar,
2017–
proces i
vazhdues
hëm

ZZHC/
TI/
PS/
KQSC /
QEM/
NJA

6,000
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

-Rritja e vetëdijësimit për të
mësuarit gjatë gjithë jetës;
-Marrja parasysh e nevojave të
studentëve duke filluar nga
parapërgatitjet për regjistrim
deri te diplomimi dhe punësimi
i tyre.

-Ruajtja e një mjedisi të
ndryshëm social dhe kulturor.

Masat
- Zhvillimi i një formulari
vlerësimi / raportimi për të
identifikuar përdorimin e
kompetencave të fituara për
zhvillimin e karrierës së tyre dhe
zhvillimin e tyre si nxënës gjatë
gjithë jetës.
-Seanca informuese për nevojat e
studentëve në përgatitjen e tyre
para regjistrimit, pranimin e tyre,
induksionin e tyre dhe përvojën e
vitit të parë me përvojën e tyre të
vazhdueshme të lëndës dhe
përparimin e tyre përtej arsimit të
lartë për të nxitur angazhimin e
studentëve dhe ndjenjën e
përkatësisë në komunitetin
akademik.
-Një numër të mekanizmave dhe
programeve të reja të cilat
propagandojnë në një mjedis të
ndryshëm social dhe kulturor.

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

ZZHC/
TI/ PS
ZZHC/
KQSC/
QEM/
NJA

15,000

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

NJA/
ZZHC

6,000
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Përmirësimi i
mjediseve fizike
dhe virtuale të të
nxënit për të
nxitur të nxënit
me studentin në
qendër.

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Detyrat– Aktivitetet

Masat

-Rritja e njohurive dhe
shkathtësive të studentëve
lidhur me kërkesat e të mësuarit
gjatë gjithe jetës të përcaktuara
nga subjektet e tyre akademike,
si dhe nga roli i tyre në të
ardhmen si profesionistë dhe
qytetarë.
-Përcaktimi i mjediseve aktuale
fizike dhe virtuale në UP;
-Zhvillimi dhe / ose
përmirësimi i mjedisit fizik dhe
pajisjeve virtuale në UP.
-Garantimi për funksionimin e
mjeteve (pajisjeve) teknologjike
në mbështetje të metodave të
mësimdhënies.

-Përfundimi i zhvillimit të
mekanizmave të informacionit
lidhur me njohuritë dhe
shkathtësitë që lidhen me
kërkesat e të mësuarit gjatë gjithë
jetës.

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

ZZHC/
TI/
PS /
KQSC/
QEM/
NJA

-Përfundimi i studimit bazë për
mjedisin aktual;

UP /
NJA

15,000

UP /
TI/
NJA

Zero
kosto

-Ofrimi i shërbimeve
bibliotekare dhe i qasjes në
burime elektronike nga kampusi
apo shtëpia.

- Funksionalizimi i shërbimeve të
librarisë së universitetit dhe
fakulteteve;
- Organizimi i qasjes së
suksesshme të studentëve të UPsë në Bibliotekën Kombëtare;
- Ofrimi i qasjes në burime
elektronike nga kampusi apo

Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm
Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm
Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

UP /
TI,/
NjA

60,000

-Zhvillimi i objekteve të reja.
-TI dhe burime të tjera të sjella në
mbështetje të metodave të
mësimnxënies.
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

shtëpia.

-Dizajnimi dhe ndërtimi i
mjedisit interaktiv virtual i të
mësuarit në shërbim të të gjithë
studentëve të UP-së.
Shërbimet
mbështetëse
këshilluese në
lidhje me
mjedisin e të
nxënit me
studentin në
qendër.

-Rritja e bashkëpunimit të
fakulteteve dhe departamenteve
të tyre me QZHK të UP-së e
cila është pjesë e ZZHC.
-Udhëzime dhe trajnime për të
lehtësuar "tranzicionin nga
shkolla e mesme në
universitet”;
-Përdorimi efektiv i të mësuarit
me studentin në qendër, si dhe
të mundësive dhe sfidave të
karrierës dhe në mbështetje të
studentëve në kalimin në tregun
e punës.

-Mjedise mësimore interaktive
virtuale janë në dispozicion dhe
në përdorim nga studentët sipas
matjes nga anketa/sondazhi
vjetor.
-Zhvillimi i kornizës kohore të
periudhës së bashkëpunimit
ndërmjet fakulteteve dhe QZHK
(këshilla për karrierë akademike,
udhëzime dhe konsultime).
-Hartimi i udhëzimeve dhe
trajnimeve lehtësuese.

Tetor,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm
Janar,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm
Mars,
2017 –
proces i
vazhdues
hëm

UP /
TI/
NjA

Zero
kosto

UP
QZHK/
ZZHC/
TI/
NjA
UP
QZHK/
ZZHC/
TI/
NjA

Zero
kosto

Zero
kosto
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet
-Module efektive të
mësimdhënies-mësimnxënies
ose njësi trajnuese për të
promovuar shakthtësitë e
transferueshme të studentëve
dhe kompetencat e tyre të
menaxhimit të karrierës duke
përfshirë përdorimin e TIK.
-Nxënnie me një platformë të
TIK me bazë në ueb-faqen e
universitetit ofrojnë
informacione mbi mundësitë
arsimore në UP, si dhe mundësi
për punë praktike, përvoja të
punës, dhe opcionet për karrierë
duke u bazuar në mjete.
-Mbështetja e duhur për të
hapur perspektiva për studentët
me nevoja të veçanta si në
arsimin e lartë ashtu edhe në
zhvillimin e karrierës së tyre.

Masat
-Duke përfituar nga ekspertiza
plotësuese e QZHK-së dhe
fakulteteve që së bashku të
zhvillojnë fakultetet dhe së
bashku të zhvillojnë module
efektive të mësimdhënies ose
njësi trajnuese.
-Ofrimi i mbështetjes së
platformës të bazuar në TIK në
ueb-faqen e universitetit duke
ofruar informacion mbi
mundësitë e arsimimit në UP.

-Qasja e studentëve me nevoja të
veçanta në të gjitha ndërtesat;
- Qasja e studentëve me nevoja të
veçanta në të gjitha programet e
studimeve;
- Pajisjet për studentët me nevoja
të veçanta;
- Përfshirja e studentëve me
nevoja të veçanta në zhvillimin e
karrierës së tyre, etj.

Afati
kohor
Qershor,
2017

Janar
2017

Janar,
2017vazhdues
hëm

Stafi /
Përgjegjësitë
UP
QZHK/
ZZHC/
TI/ NJA

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

UP /
QZHK/
ZZHC/
TI/
NjA

Zero
kosto

UP
QZHK/
ZZHC/
TI/
NjA

150,000
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat
Inkurajim për
ngritjen e
vazhdueshme të
kapaciteteve për
stafin
mësimdhënës.

Krijimi i një
partneriteti të
fortë ndërmjet
stafit akademik
dhe studentëve.

Detyrat– Aktivitetet
-Planifikimi dhe përzgjedhja e
stafit akademik duke u bazuar
në kriteret e miratuara dhe në
një proces transparent.
-Përmirësimi i cilësisë së
mësimdhënies nëpërmjet
Qendrës së Ekselencës në
Mësimdhënie në Universitetin e
Prishtinës dhe duke shpërblyer
arritjet e stafit.
-Programet e akredituara për
zhvillimin e stafit mësimdhënës
për të kuptuar me thellë se si të
lehtësohet mësimi bazuar në
hulumtim dhe studentin në
qendër.
Inkurajimi i talentëve më të
mirë për të studiuar në UP.

-Përfshirja e studentëve në
dialog me stafin për çështjet që
kanë të bëjnë me cilësinë e
mësimdhënies dhe

Masat
- Proces transparent i punësimit
të stafit mësimdhënës (miratimi i
kritereve, rrgulloreve, etj.);
- Promovimi dhe stimulimi i stafit
të ri.
- Zhvillimi i mekanizmave për
cilësinë e mësimdhënies (sesionet
e organizuara, numri i të
trajnuarve, etj.);
- Personeli mësimdhënës
shpërblehet.
-Zhvillimi programeve për
zhvillim të stafit mësimdhënës.

- Tërheqja e talentëve më të mirë
për të studiuar në UP (fituesit,etj);
- Analiza e shkallës së diplomimit
dhe ngeljes/ kalimit të studentëve
për module /programe/ fakultete.
- Përfshirja e studentëve në dialog
me stafin për çështjet që kanë të
bëjnë me cilësinë e mësimdhënies
dhe mësimnxënies.

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Janar
2017proces i
vazhdues
hëm
Janar,
2017proces i
vazhdues
hëm

UP
QEM
ZZHC/
TI /
NJA
UP
QEM/
ZZHC/
TI/
NjA

Tetor,
2017

UP
QEM/
ZZHC/
TI /
NjA

Zero
kosto

Qershor,
2017
Dhjetor,
2019

UP
ZZHC/
TI/
NjA

90,000

Janar,
2017proces i

UP
ZZHC/
TI/
NjA

Zero
kosto

6,000
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

Masat

mësimnxënies.

Inkurajimi i
zhvillimit të një
dimensioni të
barazisë
(balanci) dhe
diversitetit në
mësimdhënie dhe
mësimnxënie.

Rritja e cilësisë
së raporteve të
vetëvlerësimit.

Zhvillimi i
mekanizmave të
monitorimit dhe
treguesve matës.

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

vazhdues
hëm

-Kërkesat e mundshme të
studentëve me qëllim të
hartimit të lëndëve dhe
programeve të përshtatshme.

-Rishikimi dhe analizimi i
lëndëve.

Janar,
2017proces i
vazhdues
hëm

UP
ZZHC/
TI/
NjA

Zero
kosto

Barazia dhe diversiteti si dhe
bashkëpunimi/ rrjetëzimi me
institucione të tjera si pjesë e
përmirësimit të cilësisë.

- Hartimi i bazës ligjore;
- Hartimi i planit të zbatimit;
-Promovimi i barazisë dhe
diversitetit;
- Rrjetëzimi me institucione të
tjera si pjesë e përmirësimit të
cilësisë.
- Realizimi i mjedisit përkrahës
për grupet e margjinalizuara.
(Shkalla e regjistrimit/kuotat,
pajisjet e përkthimit, etj.).

Mars,
2017
Tetor,
2017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NJA

6,000

Shtator,
2017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NJA
UP
ZZHC/
TI /
NJA

30,000

Krijimi i një mjedisi përkrahës
për grupet e margjinalizuara.

-Anketimi me studentë (në
internet), punëdhënësit dhe të
diplomuarit (alumni) në mënyrë
që të merren reagime në lidhje
me cilësinë e mësimdhënies
dhe mësimnxënies në UP.

- Realizimi i anketimit me
studentë (në internet),
punëdhënësit dhe të diplomuarit
(alumni) në mënyrë që të merren
reagime në lidhje me cilësinë e
mësimdhënies dhe mësimnxënies

Mars,
2017proces i
vazhdues
hëm

3,000
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

në UP.

Implementimi i
sistemit të
matjes së
rezultateve të
studentëve.

Zhvillimi i
anketave për
marrjen e
reagimeve nga
studentët dhe
punëdhënësit.
Hartimi i
rezultateve të
pritura
(qëllimeve) për të
gjitha lëndët dhe
programet.
Strategjitë për
vlerësimin e të
nxënit të
studentët të jenë
të larmishme.

Vlerësimi i
studentëve në

- Zhvillimin e mjeteve për
marrjen e reagimeve nga
studentët dhe punëdhënësit
(anketa, alumni etj).

Shtator,
2017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI /
NjA

Zero
kosto

-Hartimi i rezultateve të pritura
për të gjitha lëndët dhe
programet.

-Zhvillimi i sistemeve.
Ndarja e sistemeve me fakultetet;
-Fakultetet shfrytëzojnë sistemet.

Shtator,
2017

UP
ZZHC/
IT/
NJA

Zero
kosto

-Rishikimi i strategjive për
vlerësimin e të nxënit te
studentët;
-Publikimi i rezultateve të
vlerësimit dhe diskutimit;
- Zhvillimi i udhëzimeve për
lëndët / programet / rezulatet e
vlerësimit të mësimdhënësve,
etj.
-Zhvillimi i metodologjisë për
vlerësim të studentëve;

-Udhëzimet e përfunduara të
ndahen me fakultetet.

Shtator,
2017

UP
ZZHC/
TI/ NJA

Zero
kosto

- Sistemet e monitorimit janë në

Qershor,
2017

UP
ZZHC/

Zero
kosto
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Iniciativa
Strategjike

Krijimi i
bursave për
periudha të
shkurta të
vizitave
hulumtuese
jashtë vendit.

Objektivat
disa mënyra/
metoda dhe
marrja e
përgjigjeve/reagimeve për të
mundësuar
përmirësimin e
vazhdueshëm të
studentëve.
Rritja e numrit të
mundësive për
studiuesit e UP
për të udhëtuar,
krijuar rrjete
globale dhe për të
rritur
produktivitetin e
tyre.
Institucionalizimi
i programeve të
këmbimit dhe
rritja e numrit të
përfituesve.

Detyrat– Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

-Zhvillimi dhe implementimi
sipas sistemit të Bolonjës dhe
syllabusit/ programit të
akredituar;
- Vendosja e monitorimit të
vazhdueshëm ;
- Zhvillimi një mori kriteresh,
etj.

funksion;

TI/ NJA

-Mbështetja financiare e së
paku 20 udhëtimeve
hulumtuese afatshkurta në vit
për hulumtuesit më aktiv të UPsë.

-Financat e ndara çdo vit për këtë
aktivitet;
-Mbështetja e udhëtimeve të
stafit akademik;
-Rezultatet vjetore të hulumtimit
të hulumtuesve pjesëmarrës.

Qershor,
2017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NJA

60,000

Dokumentimi i procedurave
për vizitat hulumtuese
afatshkurta të stafit akademik
jashtë vendit.

- Përfundimi i kompletimit të
dokumenteve;
- Procedurat janë në dispozicion
për hulumtuesit.

Prill,
2017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NJA

Zero
kosto

- Hartimi i kritereve.
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Iniciativa
Strategjike
Zhvillimi i
programeve të
doktoratave në
UP në pajtim
me sistemin e
Bolonjës.

Përmirësimi
dhe rritja e
rezultateve
hulumtuese në
UP.

Objektivat
Sigurimi i
mbështetjes për
zhvillimin e se
paku pesë
programe të
studimeve PhD
në diciplina të
ndryshme, nga të
cilat të paktën
një është
ndërdisiplinore.
Inkurajimi i
përfshirjes së
kapaciteteve të
diasporës në
kërkime
shkencore/ arte
dhe aktivitetet
zhvilluese.

Përcaktimi i
detyrimeve
kontraktuale për
veprimtari

Detyrat– Aktivitetet

-Mbështetje për të paktën pesë
programe të studimeve PhD që
do të zhvillohen në disiplina të
ndryshme nga të cilat të paktën
një është ndërdisiplinore.

Masat

-Zhvillimi dhe mbështetja e
progaremeve PhD;

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Tetor,
2017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NJA

Prill,
2017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NJA

-Një numër i programeve
ndërdisiplinore;

Burimet/
Kosto në
euro
300,000

-Regjistrimi i studentëve në
programe të reja.

-Vendosja e kontakteve dhe
përkrahja e hulumtuesve nga
diaspora.

-Rregullimi i angazhimit të
stafit të UP-së të bazuar në
praktikat më të mira evropiane.

- Identifikimi i kontakteve dhe
hulumtuesve mbështetës nga
diaspora;
- Krijimi i bazës së të dhënave të
kontakteve të hulumtuesve nga
diaspora;
- Promovimi i pozitës për
profesorët “adjunct” për ligjërim
dhe hulumtime nëpër njësitë
akademike që kanë në dispozicion
kapacitete.
-Krijimi i bazës ligjore dhe
rregulloreve për angazhimin e
stafit të UP-së duke u bazuar në
praktikat më të mira evropiane.

Qershor,
2017

ZZHC/
ZBN/
TI /
NJA

45,000

Zero
kosto
Zero
kosto
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

kërkimore
shkencore dhe të
artit për stafin
akademik.
Ngritja e
integritetit
akademik.

-Adresimi
i
rasteve
të - Aplikimi i programeve
plagjiarizmit te stafi akademik softuerike dhe implementimi.
dhe studentët.

Përkrahja e
inovacioneve dhe
mbrojtja e
pronës
intelektuale të
UP-së.

-Hartimi i bazës ligjore për -Rregullorja për inovacionet në
inovacionet;
UP;
-Futja e deklaratës etike për
-Harmonizimi i Ligjit për
pronësinë intelektuale dhe
Pronësinë
Intelektuale
në
inovacion;
rregulloret e UP.
-Hartimi i rregullores për
pronësinë intelektuale të UP.
-Raportet studimore dhe
-Ofrimi i raporteve studimore dhe
informacionet në lidhje me
informacionet në lidhje me
kapacitetet ekzistuese në UP;
kapacitetet ekzistuese në UP;
- Miratimi i politikave relevante;
-Ndërtimi i bazës së të dhënave
-Krijimi i një inventari të
objekteve dhe inventarit të
të pronës së UP-së dhe sistemi i
burimeve/mjeteve.
etiketimit.

Krijimi i një baze
të dhënash dhe
një mekanizmi
për përdorimin e
infrastrukturës
ekzistuese dhe
për të përcaktuar
kapacitetet
aktuale në UP.

Qershor
2017dhe në
vazhdim
Dhjetor
2017

Këshilli i
Etikës/
NjA

30,000

Rektorati
NjA

Zero
kosto

Dhjetor2
017

UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NjA

Zero
kosto
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Iniciativa
Strategjike

Objektivat
Ofrimi i qasjes
në e-bibliotekë
pëmes
anëtarësimit.

Ngritja e nivelit
të botimeve të
literaturës
universitare për
student.
Krijimi i
partneriteteve
strategjike me
institucionet me
reputacion
ndërkombëtar.
Shpërndarja/
publikimi i
informatave
rreth mundësive
për
bashkëpunim.

Detyrat– Aktivitetet

Masat

-UP t’i bashkohet konsorciumit
të bibliotekës;
- Blerja ose bërja e një
programi bashkëpunues për
qasje në burimet e mësimit
elektronik;
-Qasja në të paktën dy
platforma të bibliotekës.

- Ofrohet qasje në të paktën dy eplatforma.
-Krijohen marrëdhënie të
bibliotekës me konsorciume
jashtë Ballkanit.
-Negociohen qasje në burimet e
universiteteve partnere.

-Mbështetje finaciare ose
teknike për përgaditjen e
literaturës universitare.

-Numri i botimeve të publikuara.

-Rekomandimet e Grupit
Konsultues për veprimtari
kërkimore shkencore / të artit të
UP për 2-3 partnerët strategjik
të UP.
-Informata relevante lidhur me
mundësitë e bashkëpunimit
ndërkombëtar.

Afati
kohor
2017

Stafi /
Përgjegjësitë
UP
ZZHC/
ZBN/
TI/
NjA

Burimet/
Kosto në
euro
15,000

2017-19

UPKëshilli
Botues

- Krijimi i bazës ligjore për
bashkëpunime.
-Themelimi i 2-3 partnerëve
strategjik të UP-së për secilin
fakultet.

Janar,
2017

NJA/
ZBN

60,000

- Ofrimi i informatave relevante
lidhur me mundësitë për
bashkëpunim ndërkombëtar së
paku një herë në tre muaj.

2017

NjA/
ZBN

Zero
Kosto

150,000

Tetor,
2017
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat
Mbështetja e
përvetësimit të
granteve nga
agjencitë
kombëtare të
financimit dhe
institucionet
private apo
publike

Zgjerimi i
marrëdhënieve
të UP-së me
botën e punës
dhe shoqërinë

Hartimi dhe
zbatimi i planeve
3-vjeçare për
aktivitetet e
kërkimeve
shkencore / të
artit në UP.
Përgjigje në
mësimdhënie dhe
hulumtim dhe në
fushën e artit për
nevojat më të

Afati
kohor

Burimet/
Kosto në
euro
Menaxhmenti Zero
NjA/
kosto
ZBN
Stafi /
Përgjegjësitë

Detyrat– Aktivitetet

Masat

-Krijimi i dispozitave ligjore të
nevojshme;
-Themelimi i Zyrës për
hulumtim sipas propozimit të
TLP dhe pozicionimi i fondeve;
-Themelimi i fondacionit të UP
dhe sigurimi/punësimi i stafit.

- Zhvillimi i të gjitha dispozitave
ligjore të nevojshme.

Mars,
2017

-Përditësimi i vazhdueshëm i
informatave në ballinën e uebfaqes së UP-së për mundësitë e
financimit.

-Ofrimi i informatave të
përditësuara vazhdimisht në
ballinën e ueb-faqes së UP-së për
mundësitë e financimit.

Mars,
2017

Menaxhmenti Zero
/ NjA/
kosto
ZBN

Krijimi i një grupi punues për
dizajnimin e planit zhvillimor
3-vjeçar.

Miratimi i zhvillimit të planit 3vjeçar.

Tetor,
2017

Menaxhmenti 3,000
/ NJA/
Partnerët

-Promovimi i kompetencave
akademike dhe profesionale për
të gjithë të diplomuarit që
synojnë punësim në sektorin
publik dhe në jetën publike,

-Zhvillimi dhe implementimi i
kompetencave akademike dhe
profesionale.

Tetor,
2017

UP
ZZHC/
ZIK
/TI/ NJA

5,000
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Iniciativa
Strategjike
civile.

Objektivat
gjera të
shoqërisë.

Shtimi i
potencialit të

Detyrat– Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

sidomos në fushën e arsimit të
përgjithshëm dhe profesional,
sistemit juridik, mjekësi,
administratë publike dhe art.
Qershor,
2017

UP
ZZHC/
ZIK/
TI /
NJA

3, 000

Janar,
2018

UP
ZZHC/
ZIK/
TI/
NJA

10,000

- Zhvillimi i projekteve kërkimore
të cilat i përgjigjen nevojave të
gjera të shoqërisë.

Janar,
2018

10,000

-Zhvillimi i mekanizmave për
kontaktim të alumni
(diplomuarve);
- Zhvillimi i bazës së të dhënave

Janar
2017proces i
vazhdues

UP
ZZHC/
ZIK/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/

-Marrëdhëniet me shkollat e
mesme, në mënyrë që të
sigurojë informacione dhe
orientim për nxënësit e
shkollave të mesme dhe për
mbështetjen e tyre për të
lehtësuar kalimin nga shkolla
në arsimin e lartë.
-Angazhimi i studentëve dhe
mësimdhënësve në shoqëri,
veçanërisht duke zhvilluar
projekte që janë relevante për
edukimin e studentëve dhe të
shoqërisë në të njëjtën kohë.
-Projekte kërkimore që u
përgjigjen nevojave të gjera të
shoqërisë.

- Zhvillimi i marrëdhënieve me
shkollat e mesme;

-Përmirësimi dhe përfundimi i
bazës së të dhënave për alumni
të UP-së.

- Organizimi i sesioneve
informuese, etj.

-Zhvillimi i projekteve
mbështetëse të cilat janë relevante
për edukimin e studentëve dhe
shoqërisë.

3,000
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Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

alumni (të
diplomuarve) për
zhvillim të
mëtutjeshëm të
-Kontakte të vazhdueshme me
arsimit të lartë në alumni duke zhvilluar më tutje
UP.
buletinin e alumnit.

-Alumni kontribuon në rritjen e
njohurive të studentëve në
lidhje me botën e punës dhe të
shoqërisë civile si dhe në
mbështetjen aktive për
universitetin në marrëdhënien e
tij me shoqërinë dhe forcimin e
marrëdhënieve
ndërkombëtare.
-Mënyra (mundësitë) e bërjes së
një projekt hulumtimi për
gjurmimin e të diplomuarve në
UP për të marrë informacion
mbi cilësinë dhe zhvillimin
professional;
-Përfshirja e Qendrës për
Hulumtime dhe QEM.

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

të alumni;
- Zhvillimi i strategjive për
bashkëpunim me alumni.

hëm

TI / NjA

-Zhvillimi i vazhdueshëm i
kontakteve të alumni duke çuar
më tej botimin e buletinit të
alumni.

Janar
2017proces i
vazhdues
hëm
Qershor,
2017

UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI / NjA
UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI /
NjA

Janar,
2018

UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI/
ZBN

-Inkurajimi dhe mbajtja e
kontakteve me alumni për të
kontribuar në rritjen e njohurive
të studentëve të inkurajuar në të
gjitha aspektet.

-Feedback-(reagime) në
zhvillimin e mekanzimave për
gjurmimin cilësor dhe
professional;
-Të kërkohen mënyrat.

Burimet/
Kosto në
euro

1,000

Zero
kosto

Zero
kosto
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike
Përfshirja e
studentëve në
sigurimin e
cilësisë.

Objektivat

Detyrat– Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

Hartimi i
procedurave për
përfaqësim të
studentëve në
sigurim të
cilësisë.

-Përfaqësimi i studentëve në të
gjitha proceset për sigurim të
cilësisë në UP nëpërmjet
rishikimit të programeve të
studimit, departamentit,
fakultetit, shërbimeve për
studentë dhe në nivel
institucional të universitetit.
Raportime formale nga
studentët rreth përfaqësimit në
të gjitha aktivitetet për
sigurimin e cilësisë.

-Ofrimi i mekanizmave për
rishikim të programeve të
studimit, departamenit, fakultetit,
shërbimeve për studentë dhe në
nivel institucional të UP-së.

Janar,
2017proces i
vazhdues
hëm

UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI /
NJA

-Hartimi i raporteve formale nga
studentët rreth përfaqësimit në të
gjitha aktivitetet për sigurimin e
cilësisë.

Qershor,
2017

-Përfshirja e studentëve në
aktivitetet e sigurimit të cilësisë.

Qershor,
2017

UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI/
NJA

- Të përcaktojë procedurat e
sigurimit të cilësisë së bashku me
studentët;
- Të zhvillohen rregulloret e
përfshirjes së studentëve në
sigurimin e cilësisë;

Qershor,
2017

-Pjesëmarrja e studentëve ka
Rritja e numrit të vlerë në aktivitete për sigurimin
e cilësisë në rishikimin e
studentëve të
programeve të studimit,
përfshirë në
departamentin, fakultetin,
vlerësim të
shërbimet studentore dhe në
brendshëm.
nivel institucional të UP.
-UP dhe ZZHC së bashku me
studentët përcaktojnë
procedurat, rregulloret për
përfshirjen e studentëve në
sigurim të cilësisë do të jenë
transparente, të qasshme për

Stafi /
Përgjegjësitë

UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI/
NJA

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Zero
kosto

Zero
kosto

Zero
kosto
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Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Rritja e numrit të
studentëve të
përfshirë në
vlerësimet e
jashtme dhe në
agjencitë e
akreditimit.

Afati
kohor

Detyrat– Aktivitetet

Masat

publikun dhe do të kenë status
formal.
-Mekanizma për pjesëmarrjen e
studentëve të cilët në të njëjtën
kohë garantojnë pjesëmarrjen e
studentëve në aktivitetet për
sigurim të cilësisë.
- Roli i studentëve si partnerë; Përfshirja e studentëve në
sigurimin e cilësisë;

- Transparenca, sigurimi i
cilësisë, qasja publike, etj.
-Draftimi i mekanizmave për
pjesëmarrjen e studentëve në
aktivitetet për sigurim të cilësisë.

-Përcaktimi i rolit të studentëve si
partnerë në sigurim të cilësisë.

Qershor,
2017

-Studentët dhe përfaqësuesit e
organizatave studentore të
marrin pjesë në të gjitha nivelet
kryesore të vlerësimit.

- Të ftohen dhe të përfshihen
studentët dhe përfaqësuesit e
organizatave studentore të marrin
pjesë në të gjitha nivelet kyçe të
vlerësimit.

Janar,
2017 proces i
vazhdues
hëm

-Studenti ose personi që
vlerëson nga pikëpamja e të
mësuarit si përfaqësues në
panelin e ekspertëve
ndërkombëtarë.

-Përfshirja e një studenti
ndërkombëtar në panelin e
ekspertëve ndërkombëtarë për
vlerësim të programit.

Janar,
2017 proces i
vazhdues
hëm

Qershor,
2017

Stafi /
Përgjegjësitë

UP ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI/
NJA
UP
ZZHC/
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
KQSC/
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
KQSC /
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA

Burimet/
Kosto në
euro

Zero
kosto

Zero
kosto

Zero
kosto

Zero
kosto
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat
Krijimi i një
sistemi për
pranimin e
reagimeve /
raportimit të
studentëve në
lidhje me
programet e
studimit dhe
shërbimet.

Hartimi dhe
publikimi i
informatave të
trajnimeve dhe
përzgjedhjes së
studentëve të
përfshirë në

Afati
kohor

Detyrat– Aktivitetet

Masat

-Reagimet të shfrytëzohen si
një mekanizëm sistematik për të
gjitha programet e studimit dhe
shërbimet për studentë.

- Zhvillimi i një mekanizmi
sistematik për të gjitha programet
e studimit dhe shërbimeve të
studentëve.

Janar,
2017 process i
vazhdues
hëm

-Reagimi i studentëve
analizohet dhe si i tillë sqarohet
në lidhje me proceset e
sigurimit të cilësisë në
institucion.

-Zhvillimi i analizave të
reagimeve të studentëve rreth
proceseve të sigurimit të cilësisë
në institucion.

Dhjetor,
2017 proces i
vazhdues
hëm

-Rezultatet e reagimeve të
studentëve të raportohen së
bashku me një plan veprimi për
trajtimin e secilës çështje të
paraqitur në raport.

- Zhvillimi i veprimeve dhe
mekanizmit të raportimit të
rezultateve të reagimeve të
studentëve.

Qershor,
2017

-Pjesëmarrja e studentëve si
ekspertë në mësimnxënie si dhe
partnerë stazhier, përveç në
dokumentet përkatëse të UP-së
dhe MASHT është e bazuar
edhe në një numër
dokumentesh të Hapësirës
Evropiane të Arsimit të Lartë,

- Zhvillimi i kapaciteteve të
studentëve për të marrë pjesë si
ekspert në mësimnxënie;
- Hartimi i standardeve dhe
udhëzimeve për sigurim të
cilësisë;
- Përfshirja e studentëve si
ekspert në mësimnxënie si dhe

Qershor,
2017

Tetor,
2017

Stafi /
Përgjegjësitë
UP
ZZHC/
KQSC/
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
KQSC/
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
KQSC/
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
KQSC/
QZHK/
ZBN/
TI/
NJA

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Zero
kosto

Zero
kosto

Zero
kosto
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2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë
Iniciativa
Strategjike

Objektivat
sigurimin e
cilësisë.

Promovimi i
studentëve si
ekspertë të të
mësuarit

Detyrat– Aktivitetet
të tilla si (Komunikata e
Berlinit (2003); Deklarata e
Luksemburgut (2005);
Komunikata e Leuven /
Louvain La Neuve (2009);
Komunikata e Bukureshtit
(2012);
Raportet trendet V dhe VI
(Trendet 2010) dhe raportet e
tjera të Zonës së BE.
-UP dhe agjencitë e tjera të
sigurimit të cilësisë të
përcaktojnë kriteret për
përzgjedhjen e studentëve në
sigurim të cilësisë. Në fund
kriteret artikulohen dhe
publikohen.
-Mbështetja dhe trajnimi
përkatës për studentët
pjesëmarrës në aktivitete për
sigurim të cilësisë.

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

partner stazhier.

- Përcaktimi i kritereve për
përzgjedhjen e studentëve në
sigurim të cilësisë. Në fund,
kriteret artikulohen dhe
publikohen.

Janar,
2017proces i
vazhdues
hëm

- Ofrimi i mbështetjes dhe
trajnimit përkatës për studentët
pjesëmarrës në aktivitete për
sigurim të cilësisë (organizimi i
sezonave, numri i të trajnuarve,
etj.)

Qershor,
2017

UP
ZZHC/
KQSC/
QZHK/
ZBN/
TI/
NJA
UP
ZZHC/
KQSC/
QZHK/
ZBN/
TI/ NJA

Zero
kosto

Zero
kosto
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3. Nivele/ Programe të kërkuara nga tregu
Iniciativa
Strategjike
Të
implementohen
programet e
diplomës në
përputhje me
nevojat e
tregut.

Të bëhen
analiza të
tregut për të
identifikuar se
cilat programe
janë relevante
me nevojat e
tregut.

Objektiva

Të sigurohet
udhëzim dhe
strukturë se
ҫfarë diplomash
nevojiten për të
plotësuar
nevojat e
punësimit në
Kosovë.

Afati
kohor

Stafi/
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro
Zero kosto

Detyrat-Aktivitetet

Masat

-Të krijohen komitete
këshilluese për industri
specifike brenda kornizës
së njësive akademike të
UP-së;
-Bashkëpunimi me Odën
Ekonomike të Kosovës.

-Të krijohet dhe të miratohet
baza ligjore për themelimin e
grupeve këshilluese;
-Secili fakultet do të krijojë një
komitet këshillues.

Janar 2017proces i
vazhdueshë
m

UP
ZZhC/
ZIK/
TI /
NJA

- Secili fakultet të
përkrahet/trajnohet për
organizimin e praktikës si pjesë
e kurrikulës;
-Secili program studimi të
implementojë praktikën si pjesë
e kurrikulës në secilën lëndë.
-Të zhvillohet një bazë ligjore e
përshtatshme që përcakton qartë
të gjithë mekanizmat dhe
instrumentet për sigurimin e
programeve profesionale në
pajtim me kërkesat e tregut;
-Të zhvillohet ose/dhe përdoret
analiza e tregut të punës;
-Të zhvillohen programe
profesionale në pajtim me
kërkesat e tregut;
- Të akreditohen programe

Janar, 2017
Janar, 2018

UP
ZZhC/
ZIK/
TI/
NJA

World
Learning

Janar 2017proces i
vazhdueshëm

UP
ZZhC/
ZIK/
TI /
NJA

Zero kosto

-Të institucionalizohen
programet e praktikës si
pjesë të kurrikulave.

-Baza ligjore të
përshtatshme që
përcaktojnë qartë të
gjithë mekanizmat dhe
instrumentet për
sigurimin e programeve
profesionale në pajtim
me kërkesat e tregut.
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3. Nivele/ Programe të kërkuara nga tregu
Iniciativa
Strategjike

Objektiva

Detyrat-Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

Stafi/
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

profesionale në pajtim me
kërkesat e tregut;
- Të implementohen programet
profesionale në pajtim me
kërkesat e tregut;
- Të kryhet një analizë pas
implementimit të programeve
profesionale (nevoja për
rishqyrtim, shkalla e mundësisë
së punësimit);
-Rishikim i programeve që nuk
janë konform nevojave të tregut
të punës (zvogëlim i programeve
ekzistuese 10% duke ridestinuar
resurset në programet adekuate
ndërdisiplinare).
-Zhvillimi dhe publikimi
i databazës.

Të zhvillohen
rezultate të
matshme të
programit.

Të kërkohet
zhvillimi i nivelit
të programit
sipas nevojave të
tregut të punës.

-Implementimi i
studimeve të tregut të
punës.

-Publikimi i databazës.

-Të zhvillohen mekanizmat për
implementim të studimit të
kërkesave të tregut të punës.
-Të shfrytëzohen studimet
ekzistuese të jashtme të tregut.
-Të përgatiten raportet për
rezultatet e studimit të tregut.

Janar 2017proces i
vazhdueshëm
Tetor,
2017
Tetor,
2017
Dhjetor,
2017

UP
ZZHC/
ZIK/
TI/ NJA
UP
ZZHC/
ZIK/
TI/
NJA

3,000

3,000
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3. Nivele/ Programe të kërkuara nga tregu
Iniciativa
Strategjike

Rritja e
bashkëpunimit
me sektorin
publik dhe
privat.

Objektiva

Zhvillimi i
marrëdhënieve
interaktive për
botën e tregut të
punës dhe të
ndërmarrjeve

Afati
kohor

Stafi/
Përgjegjësitë

Detyrat-Aktivitetet

Masat

Të shfrytëzohen
strategjitë e Ministrisë së
Punës dhe strategjitë tjera
qeveritare;
- Të shfrytëzohen
parashikimet e jashtme të
tregut të punës (BE,
USAID, GIZ, etj.) me
qëllim të thithjes së
fondeve.
-Të forcohet trekëndëshi i
njohurive inovative në
mes të edukimit, kërkimit
dhe biznesit.

- Të përgatiten
raportet/dokumentet që tregojnë
orientimet e tregut të punës
(dokumente të Kosovës dhe
ndërkombëtare);

Dhjetor,
2017

UP
ZZHC/
ZIK/
TI/
NJA

-Të zhvillohet baza ligjore për
implementim të trekëndëshit të
njohurive inovative në mes të
edukimit, kërkimit dhe biznesit
në secilin fakultet të zhvilluar.
-Të zhvillohet një bazë ligjore e
përshtatshme që përcakton qartë
të gjithë mekanizmat dhe
instrumentet për implementim;
-Të akreditohen programet që
përmbajnë programet e praktikës
dhe/ose lloje të tjera të përvojës
së punës së strukturuar si pjesë e
kurrikulës;
-Të implementohen programet
që përmbajnë praktika dhe/ose
lloje tjera të përvojës së punës së

Shtator,
2017

UP
ZZHC/
ZIK/
TI /
NJA
UP
ZZHC/
QZHK/
ZIK/
TI/
NJA

-Të institucionalizohet
praktika dhe /ose forma
tjera të punës së
strukturuar si pjesë e
kurrikulës.

2017-2017

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
Kosto

3.000

15,000
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3. Nivele/ Programe të kërkuara nga tregu
Iniciativa
Strategjike

Objektiva

Detyrat-Aktivitetet

-Të organizohet panair
vjetor i karrierës i lidhur
me ligjërata të veҫanta
dhe, diskutime për
mundësi të karrierës dhe
zhvillim të karrierës.
Të themelohet një tryezë
e rrumbullakët për
fuqizimin e mundësisë së
punësimit gjatë së cilës të
punësuarit dhe palët e
interesuara relevante
reflektojnë me
përfaqësues të
universiteteve (në mes
tyre ZZHC dhe QZHK)
se si të zhvillojnë
strategji kooperative për
të përmirësuar
tranzicionin e studentëve
në tregun e punës.

Masat
strukturuar si pjesë e kurrikulës;
-Të kryhen studime pas
implementimit të programit
(nevoja për rishikim, shkalla e
mundësisë së punësimit, etj.)
- QZHK në bashkëpunim me
fakultetet dhe palët e interesuara
relevante të jashtme.

- Të ftohen palët e interesuara
relevante;
- Të organizohet ngjarja;
- Të bëhet raporti i rezultatit të
kësaj ngjarjeje.

Afati
kohor

Dhjetor,
2017

Janar, 2017

Stafi/
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

UP
ZZHC/
QZHK/
TI/
NJA

3,000

UP
ZZHC/
QZHK/
ZIK/
TI/
NJA

Zero kosto
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4. Burimet njerëzore
Iniciativa
Strategjike
Zhvillimi i
organogramit të
stafit.

Rritja e
trajnimeve për
stafin
administrativ

Objektivat

Detyrat – Aktivitetet

-Draft rregullorja e re.
Zhvillimi i një
tabele të
strukturës
organizative
(aktuale dhe të
ardhshme,
organograme në
çdo fakultet).
Definimi i
detyrave të
divizioneve dhe
përditësimi i
rregulloreve për
stafin duke u
bazuar në nevoja.
-Është trajnuar 95% e stafit
Definimi i
administrative.
fushave ku
nevojitet trajnimi
Kontaktimi i
donatorëve ndërkombëtarë
Dërgimi i stafit
në kurse të
shkathtësive
gjuhësore dhe
kompjuterike.

Masat
-Vlerësimi i nevojave për staf.

-Organizimi i punëtorive
trajnuese;
-Draftimi i programit për
trajnim;
-Kurset obligative për stafin.

Afati kohor

NJA

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Rektorati

15,000

Stafi/
Përgjegjësitë

Tetor, 2017

Tetor, 2017
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Rekrutimi

Nxitja e një
procesi
transparent të
rekrutimit.
Respektimi i të
gjitha
procedurave për
rekrutim.
Zgjedhja e stafit
më të
kualifikuar.

-Zgjedhja e stafit më të
kualifikuar.

-Publikimi i
thirrjeve/konkurseve me kohë;
-Publikimi i
thirrjeve/konkurseve në
mediat/gazetat më të njohura
dhe në ueb-faqen e UP;
-Promovimi i pozitave të reja;
-Proces transparent i
seleksionimit.

Rektorati
2017proces i
vazhdueshëm

Zero
kosto
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5. Zhvillimi i sistemit
Iniciativa
Strategjike
Sistem
konkurrues të
informatave të
përgjithshme
(globale).

Zhvillimi i
shërbimeve për
studentë sipas
standardeve të
BE-së.

Objektiva
Përdorimi i një
agjencie jashtë
UP-së për të
vlerësuar
potencialin
SEMS dhe të
bëjë
rekomandime
për
përmirësimin e
funksioneve të
SEMS-it.
Zhvillimi i
sistemit
modern
elektronik për
menaxhimin e
burimeve
njerëzore.
Zhvillimi i
sistemit
funksional
bibliotekar të
universitetit.

Burimet/
Kosto në
euro
10,000

Masat

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

-Operacionet e reja
funksionale në SEMS.

Dhjetor,
2017

Prorektori për
financa /
TI

-Të zhvillohet një sistem
elektronik i rrjetit për
monitorimin e procesit
mësimor (p. sh. stafit
akademik) në të gjitha njësitë
akademike.

-Numri i pajisjeve elektronike
të instaluara në klasa dhe
laboratore.

Shtator,
2017

Prorektori për
financa/
Zyra e
prokurimit
/ NJA

50,000

-Funksionalizimi i plotë i
bibliotekës së UP-së.

-Drejtori dhe stafi i punësuar;
-Studentët me qasje në
bibliotekë.

Qershor,
2017

30,000

-Themelimi i e-biblotekës së
re
-Themelimi i Qendrës për

-Qasje në e-bibliotekë
e hapur për studentët
-Është themeluar Qendra për -

Dhjetor,
2018
Dhjetor,

Prorektori për
infratsukturë /
Bordi i
Bibliotekës
Prorektori për
student
Prorektori për

Detyrat – Aktivitetet

-Të zhvillohen dhe futen në
përdorim operacionet e reja
SEMS;
-Të rritet shkalla e sigurisë në
operacionet e SEMS.

10,000
30,000
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5. Zhvillimi i sistemit
Iniciativa
Strategjike

Zhvillimi i një
sistemi
socializimi për
studentët.

Objektiva

Detyrat – Aktivitetet

Masat

Afati
kohor

-Përkrahje të Studentëve

2018

Studentët /
PS

Përmirësimi i
jetës shoqërore
të studentëve,
sportit, artit
etj.

Përkrahje të Studentëve që të
arrijnë suksese më të larta në
studime.
-Themelimi i një gare
sportive të rregullt të
studentëve;
-Themelimi i Ligës “Sporti
Universitar”

-Së paku dy gara sportive në
vit për UP-në

Dhjetor,
2019

-Pjesëmarrja së paku në një
garë studentore sportive
ndërkombëtare
-Vendosja e saj në Bibliotekën
Universitare
-Mbajtja e së paku një
aktiviteti artistik në vit.
-Lëshimi i revistës studentore

Dhjetor,
2019

F. i Edukimit
Fizik dhe i
Sportit /PS
F. i Edukimit
Fizik dhe i
Sportit
Fakulteti
Filozofik
Fakulteti i
Arteve/PS
Dep. i
Gazetarisë së
UP/
PS
Dep. i
Gazetarisë së
UP-së/
PS
Prorektori për
studentë/
PS
Prorektori për
studentë
/ PS

-Themelimi i Muzeut
Universitar
-Rivitalizimi i jetës artistike
në kampusin e UP-së.
-Prezantimi i medias për
mbulimin e jetës dhe
aktiviteteve studentore

Zhvillimi i
shoqatave
Alumni

Themelimi i
qendrave
Alumni të UPsë

-Ofrimi i pajisjeve dhe
burimeve njerëzore për
Qendrën Alumni
-Themelimi i Shoqatave
Alumni të UP-së

Dhjetor,
2019
Dhjetor,
2019
Dhjetor,
2017

-Themelimi i radios për
studentët

Dhjetor,
2018

-Zyra, stafi dhe
funksionalizimi i ueb-faqes së
QAUP (Qendra Alumni e UP)
-Themelimi i 10 Shoqatave
Alumni

Dhjetor,
2017
Dhjetor,
2019

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet/
Kosto në
euro

30,000

30,000

10,000
30,000
30,000

30,000

Zero
kosto
Zero
kosto
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6. Përgjegjesia fiskale dhe përmirësimi i të dhënave financiare dhe informacionit
Iniciativa
Strategjike
Zhvillimi dhe
zbatimi i
financave dhe
sistemeve
buxhetore
(politikat,
softuerët,
proceset,
trajnimi,
shfrytëzimi) për
përmirësimin e
menaxhimit të
universitetit
dhe
përmirësimin e
transparencës
dhe
llogaridhënies.

Objektivat

Detyrat – Aktivitetet

Arritja e
raportimit mujor
të buxhetit.
Zhvillimi i
sistemeve të afta
për buxhet në
kohë reale dhe të
sistemeve
financiare të
qasjes nga ana e
stafit ekzekutiv.
Arritja e
llogaridhënies
dhe
transparencës në
të gjitha çështjet
financiare.
Përmirësimi i
përditshëm i
menaxhimit të
institucionit dhe
mjeteve të ndara.
Përmirësimi i
planifikimit dhe
ekzekutimit.

-Zhvillimi i një pulti për
përdorim të brendshëm
nga ana e drejtuesve që
përfshin treguesit
financiarë;
-Marrja, ekzekutimi dhe
trajnimi – softuerë - të rinj
financiarë;
-Krijimi dhe trajnimi i
stafit për politikat
financiare të UP-së;
-Zhvillimi i formave të
automatizuara;
-Reformimi i procesit
buxhetor me standardet
evropiane dhe / ose
ISO9000 etj;
-Themelimi i një procesi
gjithëpërfshirës të
planifikimit vjetor që
përfshin zhvillimin e
buxhetit nga poshtë - lart.

Masat
-Arritja e zbatimit brenda
afateve kohore;

Afati
Kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Vjeshtë,
2018

Prorektori për
financa

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

-Vendosja e masave për
shfrytëzimin e buxhetit dhe të
përmirësimit (rënies) të
strukturës së kostos me 5%;
-Matja e përdorimit të sistemeve
të automatizuara dhe pultit;
-Masa kundër treguesve të
synuar financiarë për
performancën e zyrtarëve
financiarë dhe veprimeve
ekzekutive.
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7. Zhvillimi i infrastrukturës
Iniciativa
Strategjike

Objektivat

Detyrat – Aktivitetet

Masat

Inventarizimi
dhe
digjitalizimi i
infrastrukturës
në UP.

Vlerësimi dhe
paraqitja vizuele
e kapaciteteve
strukturore të
UP-së.

-Zhvillimi i bazës së të
dhënave në njësi akademike
dhe në nivel të UP-së.
Digjitalizimi i infrastructures
së UP

Zhvillimi i
master-planit
për
infrastrukturë.

Rritja e cilësisë
së
infrakstrukturës
së paku 10%
deri më 2019.

-Të bëhet vlerësimi i
nevojave dhe plani i
objekteve të reja për t’u
inicuar deri në vitin 2019

- Funksionalizimi i bazës së të
dhënave të infrastrukturës së
përgjithshme.
- Përcaktimi i studentëve për
kryerjen e proce sit të
digjitalizimit të infrastructures
së UP
-Planifikimi i objekteve të reja.
-Përfundimi i punës
administrative për objekte të
reja (lokacioni, projekti, lejet
etj.).
-Përfundimi i ndërtimit së paku
i një objekti të ri.

Zhvillimi i
strategjisë dhe
burimeve
menaxhuese

Shfrytëzimi i
infrastrukturës
së UP-së për të
implementuar

Burimet/
Kosto në
euro
Zero
kosto

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Shtator,
2017

Prorektori për
Infrastructurë
Fakulteti i
Ndërtimtarisë
dhe
arkitekturës

Dhjetor,
2017
Dhjetor,
2018

Prorektori për
infrastrukturë
Prorektori për
infrastrukturë /
Zyra e
prokurimit

Zero
kosto
150,000

Dhjetor,
2019

Prorektori për
infrastrukturë /
Zyra e
prokurimit

2 milionë

-Përshpejtimi i zhvillimit dhe
mirëmbajtjes së hapësirave të
gjelbëruara në kampuset UPsë.

-Rritja e zonës së gjelbër për
10% në vit.

Dhjetor,
2018

Prorektori për
infrastrukturë
/Zyra e
prokurimit

15,000

-Përdorimi i infrastrukturës
dhe objekteve të UP-së si një
pronë për të përfunduar
inventarin e laboratorëve të

-Përfundimi i inventarit dhe
funksionalizimi i bazës së të
dhënave;
-Format në dispozicion.

Qershor,
2017

Prorektori për
infrastrukturë /
Zyra e
auditorit.

15,000
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misionin e UP-së

kërkimit dhe për të krijuar
bazën e të dhënave;
-Zhvillimi / përtëritja e
formave për inventarizimin
vjetor
-Zbatimi i së paku dy
aktiviteteve kerkimore
laboratorike të njësive të
ndryshme të UP-së në vit.
-Ofrimi i shërbimeve
laboratorike palëve të treta
(biznesit, industries, etj.).

-Rezultatet e 6 hulumtimeve.

Dhjetor,
2019

Prorektori për
shkencë

30,000

-Të ardhurat vjetore të krijuara
nga shërbimet laboratorike të
UP-së.

Dhjetor,
2019

Prorektori për
infrastrukturë /
Zyra për
financa
Prorektori për
infrastrukturë
/ Zyra e
prokurimit

Zero
kosto

-Investimi në modernizimin e -Modernizimi i një numri të
së paku dy laboratorëve.
laboratorëve
-Investimi në
laboratorët/pajisjet e TI me
teknologji moderne.

Dhjetor,
2019

100,000

56

Plani Strategjik i Universitetit të Prishtinës 2017-2019

8. Globalizimi / Ndërkombëtarizimi
Iniciativa
Strategjike
Të
implementohen
programet e
studimit/diplomës
në anglisht me
Int.copartnership.

Objektiva

Detyrat - Aktivitetet

Masat

Brenda 3 vitesh,
secili fakultet do të
zhvillojë 25% të
programeve të
diplomës/ kurseve në
gjuhën angleze.

-Identifikimi i programeve
më të mira për zhvillim në
pajtim me nevojat e tregut;
-Identifikimi i partnerëve
ndërkombëtarë;
-Miratimi i programeve;
-Zbatimi i marrëveshjeve;
-Zhvillimi i kurrikulës;
-Implementimi i zhvillimit
të fakultetit;
-Promovimi i programeve
jashtë vendit;
-Shkëmbimi i studentëve;
-Ngritja e ekipit të
shërbimit për studentët
ndërkombëtarë.
-Planifikim i stafit
akademik të UP-së për
ligjërim;
-Mbështetja me burime
literaturë dhe resurse të
tjera nga UP;
-Simpoziume të
përbashkëta mes katedrave
respektive
-Implementimi i

-Vlerësim i nevojave të tregut;
-Harmonizim të
kompetencave të stafit të
fakultetit;
-Gjetja e partnerëve;
-Sigurimi i fondeve të
financimit;
-Zbatimi i proceve të
brendshme;
-Zbatimi i promovimit të
materialeve;
-Sigurimi i sistemimit të
studentëve;
-Është emëruar Ekipi i
Shërbimeve për Studentët
Ndërkombëtarë.
-Numri i stafit të UP që
ligjëron në katedra;

Të përkrahen
katedrat e
albanologjisë në
universitetet ku
ekzistojnë.

Të rritet

Të rritet numri i

-Numri dhe cilësia e literaturës
së dërguar
-Numri i simpoziumeve të
mbajtura.

-Të negociohen dhe përgatiten

Burimet
/ Kosto
në euro
780,000
( sipas
vlerësimi
t 60,000
për
program)

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Tetor,
2017

NJA

Tetor,
2017proces i
vazhduesh
ëm

ZBN /
Rektorati
Fakulteti i
Filologjisë Katedra e
Gjuhës

30,000

2017-

ZIK/

100,000
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8. Globalizimi / Ndërkombëtarizimi
Iniciativa
Strategjike
partneriteti
global.

Të rritet numri i
aplikimeve për
bursa (Zyra për
bashkëpunim
ndërkombëtar)

Objektiva

Detyrat - Aktivitetet

Masat

antarësisë në
Shoqatat e Arsimit të
Lartë.
Të rritet numri i
MiM me IAL
ndërkombëtare

bashkëpunimeve me
partnerët ekzistues;
-Identifikimi i MiM me
prioritet;

Të inkurajohen
studentët për të
aplikuar;
Të inkurajohet stafi
akademik për të
aplikuar për bursa;
Funksionalizimi i
Qendrës për gjuhë të
huaja.

-Të shfrytëzohen 90% të
bursave të ofruara nga
partnerët ndërkombëtarë;

MiM;
-Të identifikohen shoqatat e
universitetit në fusha të
veҫanta;
-Të aplikohet për një numër të
synuar të anëtarësive në
shoqatat e universiteteve;
-Të miratohen më shumë
kërkesa relevante të numrit të
synuar për pjesëmarrje të stafit
në konferenca;
-Të përgatitet një shkëmbim i
strukturuar i studentëve të
bazuar në marrëveshje
bilateral;
-Të miratohen më shumë
projekte të përbashkëta globale
ndërdisiplinare të synuara.
-Të miratohet legjislacioni;
-Të miratohet MiM me
konviktet për studentët dhe
profesorët ndërkombëtar;
-Të përgatiten udhëzues
informativ për studentë dhe
profesorë ndërkombëtarë;
-Të caktohet një person
kontaktues për bashkëpunim

-Anëtarësimi në shoqata të
ndryshme ndërkombëtare;
-Mbështetje financiare për
implementimin e MiM.

-Zyra për Bashkëpunim
Ndërkombëtar të informojë
udhëheqësit e
departamenteve për thirrjet
e programeve për

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

2019

NJA

Tetor,
2017

ZIK /
NJA

Burimet
/ Kosto
në euro

5,000
3,000
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8. Globalizimi / Ndërkombëtarizimi
Iniciativa
Strategjike

Të rriten
aplikimet e
projekteve të
përbashkëta për
fonde
ndërkombëtare

Të rritet
efikasiteti për
verifikim të
dokumenteve
(sipas kërkesës së
partnerëve
ndërkombëtarë).

Objektiva

Të paraqiten në bazë
të rregullt thirrjet
ndërkombëtare për
projekte;
Të trajnohet stafi
akademik për të
hartuar projekte
ndërkombëtare;
Të përkrahen të
gjitha iniciativat për
konsorciume për
aplikime të
përbashkëta;
Përkrahje për
aplikim të projekteve
nga Rektorati me
bashkë-financim.
ZIK të lidhet me
databazën e
universitetit për të
diplomuarit.

Detyrat - Aktivitetet

Masat

shkëmbim të studentëve si
CEEPUS, Erasmus+.
-Punëtori dhe prezantime
në secilin fakultet për
vendimet aktuale;
-Punëtori për të shkruar
projekte ndërkombëtare;
-Trajnime për projekte të
financuara nga EU
(Horizon 2020, ERASMUS
+);
-Alokimi i parave për
bashkë-financimin e
projekteve.

ndërkombëtar në fakultete.

-Verifikimi i dokumenteve
duhet të bëhet brenda dy
ditëve të punës.

-Të shfrytëzohen 90% të
fondeve ndërkombëtare të
ofruara për UP-në;

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Burimet
/ Kosto
në euro

2017-2019 ZBN /
NJA

60.000
(30.000
në vit)

Tetor,
2017

Zero
kosto

-Aplikacione për projekte të
reja të përbashkëta për
ERASMUS, etj.;
-Së paku nga një projektpropozim në vit në programe
ndërkombëtare nga secila njësi
akademike (UP si bartës apo
partner konsorciumi).

-Të trajnohen zyrtarët për
përdorim të databazës së
universitetit për verifikim të
dokumenteve;
-Të implementohet sistemi
verifikues;
-Të ndërtohen lidhje më të
mira të Administratës së UP &

ZBN
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8. Globalizimi / Ndërkombëtarizimi
Iniciativa
Strategjike

Objektiva

Detyrat - Aktivitetet

Databazë
elektronike për
menaxhim të
donacioneve dhe
projekteve
ndërkombëtare.

ZIK databaza e të
gjitha projekteve
ndërkombëtare.

-Të integrohen të gjitha
projektet në një databazë të
shikueshme për të gjithë
stafin e universitetit.

Të rritet
bashkëpunimi me
korporatat
jouniversitare
ndërkombëtare
publike apo
private.

Të identifikohen
institucionet
relevante me interes
për prakikë
afatshkurtër
/afatgjatë.
Të nënshkruhet MiM
dhe përcaktohet
bashkëpunimi.

-MiM me institucione
ndërkombëtare publike dhe
private

Masat
NJA.
-ZIK të zhvillojë një databazë
për projekte;
-ZIK të shtojë të gjitha
projektet ndërkombëtare në
databazë;
-Të lidhen projektet ekzistuese
me institucionet relevante dhe
anëtarët e stafit;
-Të njoftohet stafi për
databazën.
-Në bashkëpunim me
ambasadat të përcaktohen
institucionet relevante;
-Të përcaktohen përmbajtjet e
bashkëpunimit;
-Të sigurohet që praktika të
llogaritet si ECTS.

Burimet
/ Kosto
në euro

Afati
kohor

Stafi /
Përgjegjësitë

Dhjetor,
2017

ZIK / NJA

Zero
kosto

Tetor,
2017

ZIK / NjA

30,000
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