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Udha e Shkornjave 
në Universitetin e Prishtinës në masë të konsiderueshme 

studiohet pa literaturë. Baza e programit të këtij universiteti 
vazhdon të jetë në skrpita e skeçe ligjëratash.

Besnik Boletini

UniverSiteti cUllaka e Prishtinës funksionon si oborr privat i ldk-së. visar duriqi dhe Qëndrim Bunjaku (2-5)

një pjesë e konsiderueshme e zyrtarëve qeveritarë, 
përfshirë këtu edhe ministra, janë njëkohësisht edhe 

mësimdhënës në institucionet e arsimit të lartë.

Besa kalaja, Qëndrim Bunjaku

“TempujT e dijes dhe Të 
shkencës janë rreze driTe 

për kombin dhe njerëzimin.”

preportr

Hashim THAÇI 
Kryeministër i Republikës së Kosovës
15 Janar 2010
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Politika ka zhveshur Univer-
sitetin e Prishtinës, nga çdo 
cilësi akademike dhe ka ar-
ritur t’ia humb çdo integritet 
stafit të tij akademik. Ajo ka 
shndërruar UP-në në një bazë 
prej nga mëton të mobilizojë 
konstituencën e vetë duke e 
shfrytëzuar atë për qëllime 
elektorale. Universiteti për 
vite të tëra ka funksionuar nën 
një rreth vicioz mes politikës e 
arsimit të lartë. Derisa UP-ja 
është shfrytëzuar si bazë për 
lansimin në politikë të shumë 
politikanëve aktual, edhe poli-
tika në këmbim, e ka shfrytë-
zuar universitetin për t’u ve-

shur me petkun e akademikut, 
në mënyrë që të përfitojë kredi-
bilitet në sy të opinionit. Sot, 
të jesh staf akademik në UP, 
duhet medoemos të jesh vazal 
i politikës dhe të zhvishesh nga 
çdo atribut akademik dhe pro-
fesional.  

Ky hulumtim i Preportr, 
ka gjetur se në këtë instiucion 
të lartë arsimor, ekziston një 
trekëndësh i ndërvarur i ndi-
kimit të politikës mbi rek-
rutimin e stafit akademik, 
dhe zgjedhjes së organeve ud-
hëheqëse. Po ashtu, hulumtimi 
tregon se ka një lidhje të fortë 
në mes pozitave të larta pub-

like, të organeve qeverisëse të 
vendit, dhe stafit akademik të 
UP-së dhe kolegjeve private.  

Një numër shumë i madh  
i stafit akademik, qoftë ata në 
Universitetin e Prishtinës, apo 
në kolegjet private, mbajnë 
pozita politike ose punojnë  si 
drejtorë departamentesh në 
dikasterët qeveritarë. 

Sipas të gjeturave të Pre-
portr, del se një pjesë shumë 
e madhe e stafit akademik të 
UP-së, por edhe të kolegjeve 
private , ose janë pjesë direkte 
e politikës , ose denjësisht i 
shërbejnë asaj . 

Universiteti i Prishtinës në 

këtë rast del më i dëmtuari pasi 
pothuajse të gjithë profesorët 
që janë edhe politikanë, punën 
në universitet e kanë punë dytë-
sore. Universiteti edhe ashtu ka 
mungesë të madhe të stafit me 
gradën më të lartë  PhD. Nga të 
dhënat që Preportr, ka nxjerrë 
nga ueb faqet e tri fakulteteve, 
Juridik, Ekonomik dhe Filozo-
fik,  del se gjysma e stafit është 
me gradën master. 

Të gjetura e Preportr, kanë 
treguar se punësimi i stafit aka-
demik në UP, por edhe zgjedhja 
e organeve udhëheqëse, nuk 
mund të bëhen pa një përkatësi 
apo përkrahje politike, ku pri-

matin e mban Partia Demokra-
tike e Kosovës. 

Meg jithëse në v ite t  e 
pasluftës me Ministrinë e Ar-
simit, ka udhëhequr Lidhja De-
mokratike e Kosovës (LDK), 
e cila në pak raste ose hiç ka 
pasur ndikim në Universitet, 
UP-ja del se gjithmonë është 
komanduar nga Partia De-
mokratike e Kosovës, përmes 
mercenarëve ‘akademik’ të 
saj.  Ndikimi i fortë dhe direkt 
i LDK-së në UP, sipas Dukagjin 
Pupovcit, ka marrë fund nga 1 
tetori i vitit 1997.  

G j i t hë  s t r u k t u ra  ud -
hëheqëse e UP-së, që nga pas 

Universiteti 
cullak 
Besa Kalaja, Qëndrim BUnjaKU 

Një pjesë e konsiderueshme e zyrtarëve qeveritarë, 
përfshirë këtu edhe ministra, janë njëkohësisht edhe 
mësimdhënës në institucionet e arsimit të lartë. Kjo 
ka degraduar kualitetin e mësimdhënies në këtë nivel 
arsimor, duke e kthyer atë në një tallje me shkencën
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lufta, ose ka ardhur drejtpër-
drejt nga politika, ose tërthora-
zi ka qenë e lidhur me politikën 
duke iu kryer shërbime të gjitha 
partive që kanë pasur pushtet. 

Mirëpo, shfrytëzimi i poli-
tikës për të fituar pozita në 
universitet nuk ka qenë rrugë 
njëkahëshe. Shumë profesorë 
e asistentë e kanë shfrytëzuar 
universitetin që të marrin poste 
të rëndësishme politike, qoftë 
si deputetë, këshilltarë politik, 
ministra, zëvendësministra, 
kryetar asamblesh komunale 
etj. 

Edhe organizatat studen-
tore, që edhe ashtu kurrë nuk 
janë marrë me problemet e 
studentëve, i kanë dalë krah 
politikës, atëherë kur këtyre 
të fundit u është dashur kjo 
ndihmë. Kjo mbështetje nuk 
u është ofruar vetëm atëherë 
kur ish-luftëtarë të UÇK-së po 
akuzoheshin, ose dënoheshin 
për krime lufte. Drejtues të or-
ganizatave studentore që më 
shumë merreshin me politikë 
se me problemet e studentëve, 
sot kanë pozita shumë të 
rëndësishme në institucionet 
e Kosovës. 

Universiteti i politikës
Universiteti i Prishtinës, që 

prej themelimit të tij, i ka dalë 
krah ngjarjeve më të rëndë-
sishme politike nëpër të cilat 
ka kaluar Kosova. I themeluar 
në vitin 1971, UP-ja ka qenë 
prijëse e proceseve më të rëndë-
sishme, që ka kaluar Kosova 
që prej demonstratave të vitit 
1981 deri të ato të vitit 1997. 

Roli i universitetit ka ndry-
shuar ndër vite. Pas luftës, 
dëshira e pak njerëzve që vi-
jnë nga bota akademike për 
depolitizimin e këtij institu-
cioni nuk ka dhënë fryte. Sa 
më shumë që po kalojnë vitet, 
UP-ja po shfrytëzohet nga poli-
tika për interesa të ngushta të 
grupacioneve politike ose gru-
peve të tjera të interesit. Zgjed-
hjet e fundit të strukturave ud-
hëheqëse të këtij universiteti 
veç sa e dëshmojnë këtë. Veç 
rektorit të Universitetit që ka 
ardhur nga politika, dhe që 
gjatë fushatës zgjedhore direkt 
i ka kontribuar asaj,edhe disa 
anëtarë të Këshillit Drejtues, 
si dhe disa dekanë fakultetesh 
poashtu kanë ardhur bazuar 
në përkatësinë politike. 

“Politika është e pranishme 
në Universitetin e Prishtinës 
dhe kjo gjendje vazhdon prej 
mesit të viteve të  e 90-ta, 
zakonisht shprehet përmes 
dominimit të grupacioneve 
të ndryshme politike brenda 
universitetit”, thotë Dukagjin 
Pupovci, ekspert i arsimit.

Pupovci, thotë se ndikimi 
i politikës vërehet në rastet 
e zgjedhjeve të strukturave 
menaxhuese të universitetit, 
por edhe të fakulteteve si dhe 

në rastet e emërimit të stafit 
akademik.  

“Pra Universiteti i Prishti-
nës nuk është imun nga ndikimi 
i politikes dhe kur ngatërrohen 
interesat politike me çështje 
akademike atëherë mund të 
këtë ndikime negative në cilë-
si”, shton ai.

Në hulumtimin  e vet, Pre-
portr ka gjetur se shumë nga 
ministrat, deputetët, këshill-
tarët politikë, drejtorët e de-
partamenteve të ndryshme qe-
veritare janë profesorë edhe në 
Universitetin e Prishtinës por 
edhe në kolegjet private. 

Strukturat udhëheqëse të ar-
dhura nga politika 
Mënjëherë pas luftës në kr-

ye të Universitetit erdhi Zejnel 
Kelmendi. Ai veç që herë- herë 
u ka kryer shërbime partive 
politike, nuk ka pasur ndonjë 
ndikim në bërjen e reformave 
dhe ngritjen e cilësisë në Uni-
versitet. 

Këtë punë e kryente Georg 
Woeber, këshilltar special për 
arsimin e lartë në Ministrinë e 
Arsimit. Ngecjet në arsimin e 
lartë ai i arsyetonte me kushtet 
nëpër të cilat kishte kaluar ky 
institucion, në atë kohë i vetmi 
i arsimit të lartë. Në kohën e 
Woeber, Universiteti i Prishti-
nës qe bërë me statut. 

Në kohën që Zejnel Kel-
mendi, ishte rektor, ( sot është 
këshilltar i ministrit të Drejtë-
sisë, Hajredin Kuçit), Kuçit dhe 
Arsim Bajramit u ishin ndarë 
troje në atë që quhet lagjja e 
Universitetit. 

Komuna e Prishtinës, dre-
jtoria e Gjeodezisë dhe Ka-
dastrit nuk kishte hezituar që 
këto troje t’i qes në emër të 
këtyre dy profesorëve që ishin 
nënkryetarë të Partisë De-
mokratike të Kosovës. Edhe 
pse trojet u qitën në mënyrë 
të jashtëligjshme, siç thuhej 
në atë kohë, në emër të tyre, 
Kuçi dhe Bajrami po bënin 
edhe një shkelje tjetër- kishin 
filluar ndërtimin e shtëpive pa 

leje ndërtimi. Në kohën kur i 
ndërtuan shtëpitë reagoi drej-
tori i Drejtorisë së Urbanizmit, 
Lulzim Nixha. 

Pas Kelmendit në një peri-
udhë shumë të shkurtër rektor 
i Universitetit u bë Arsim Ba-
jrami, i cili po vinte drejtpër-
drejt nga politika. Bajramin e 
shkarkoi nga detyra ministri i 
Arsimit, Rexhep Osmani, që 
vinte nga LDK, me arsyeti-
min se Bajrami ishte emëruar 
në këtë detyrë në mënyrë të 
paligjshme. Universiteti për di-
sa muaj u udhëhoq nga Këshilli 
Drejtues. 

Në v it in 2006, Enver 
Hasani u zgjodh rektor i Uni-
versitetit. Gjatë mandatit të tij 
rektori Hasani, po mundohej 
të vë rregull duke i identifikuar 
profesorët të cilët doktoratu-
rat e tyre i kishin plagjiat. Për 
këtë veprim Hasani, nuk po 
merrte përkrahjen e askujt. 
Madje edhe Këshilli Drejtues 
i UP-së ishte i ndarë, disa ishin 
pro e disa kundër. Si rrjedhojë 
as në kohën e Hasanit nuk u bë 
shumë për depolitizimin e UP-
së dhe zhvillimin e reformave. 

Ndërhyrjet më të mëdha të 
politikës janë bërë në kohën që 
rektor i UP-së, u zgjodh Mujë 
Rugova. Rugova në mandatin 
e tij ka bërë shumë shkelje. Dy 
vitet e fundit të mandatit të tij 
ai i ka mbajtur jashtëligjshëm, 
pasi në gjysmë të mandatit 
kishte arritur moshën 65 vjet 
dhe duhej të shkonte në pen-
sion. 

Mujë Rugova, u bënte fa-
vore njerëzve të fuqishëm të 
PDK-së. Në kohën e tij asistent 
mësimor u zgjodh Bekim Hax-
hiu-Kamishi, deputet i PDK-së 
dhe ish- anëtar i SHIK-ut. Në 
rastin e Haxhiut u shkelen të 
gjitha kriteret për rekrutimin 
e stafit të ri akademik. 

Rugova vetëm katër ditë 
para se ta përfundonte manda-
tin trevjeçar si rektor i Univer-
sitetit të Prishtinës, ka nxjerrë 
dy vendime, sipas të cilave të 
drejtën e regjistrimit të dok-
toratës në Fakultetin Juridik e 
kanë fituar 16 kandidatë. 

Në dosjet që i kishte sigu-
ruar, Koha Ditore, ka dalë se 
shumica absolute e tyre nuk 
e kanë pasur mjaftueshëm as 
notën mesatare të kërkuar me 
konkurs.

Universiteti nuk u çlirua 
nga ndikimi i politikës as në 
zgjedhjet e fundit. Veç rektorit, 
Ibrahim Gashi, i cili vjen di-
rekt nga politika dhe në zgjed-
hjet e fundit i shërbeu Partisë 
Demokratike të Kosovës, nga 
politika në detyra menaxhuese 
u zgjodhën disa dekanë dhe një 
pjesë e Këshillit Drejtues. 

Bujar Dugolli u zgjodh 
dekan i Fakultetit Filozofik. 
Dugolli në zgjedhjet e fundit 
parlamentare u rendit në listën 
e PDK-së për deputet, ku nuk 

> vazhdoN Në faqe 4

nUmri i PërgjithShëm i Poli-
tikanëve dhe zyrtarëve të 
lartë PUBlik Që PUnojnë në 
UniverSitetin e PriShtinëS 
dhe kolegje Private:

102
zyrtarë që kanë poste politike 
dhe që mbajnë pozita të larta 
publike punojnë në up dhe 
kolegje private.

Numri i zyrtarëve që kanë 
poste politike dhe që janë të 
angazhuar në universitete 
publike dhe kolegje private

50
 zyRTaRë që kanë posTE poliTikE 

janë Të angazhuaR në univER-
siTETE publikE dhE pRivaTE 

22 
 zyRTaRë poliTik janë Të 

angazhuaR në univERsiTETE pub-
likE 

19
 zyRTaRë poliTik janë 

Të angazhuaR në 
kolEgjE pRivaTE

08
 zyRTaRë poliTik janë Të 

angazhuaR në univERsiTETE 
publikE dhE në kolEgjE pRivaTE

01
 zyRTaR poliTik 

punon në dy 
kolEgjE pRivaTE

Numri i zyrtarëve të lartë 
publik që punojnë në Qeveri 
dhe që janë të angazhuar 
në universitete publike dhe 
private:

52
 zyRTaRë Të laRTë publik janë Të 

angazhuaR në univERsiTETE pub-
likE dhE pRivaTE ( dukE mos E pëRf-
shiRë minisTRinë E shëndETësisë)

19
 zyRTaRë janë Të 

angazhuaR në 
univERsiTETE publikE 

08
 zyRTaRë janë Të angazhuaR 

në univERsiTETE publikE dhE 
kolEgjE pRivaTE

25
 zyRTaRë janë Të 

angazhuaR në 
kolEgjE pRivaTE

fakulTETi filozofik: 33 pRofEsoRë 
kanë gRadEn phd, 23 kanë gRadEn 
asisTEnT dhE vETëm një pREj TyRE ka 
gRadEn mR.sc. 

fakulTETi juRidik: 47 pRofEsoRë kanë 
gRadEn phd, 32 kanë gRadEn mR.sc. 

fakulTETi Ekonomik: 39 pRofEsoRë 
kanë gRadEn phd, pëRdERisa nuk 
janë publikE Të dhënaT pëR gRadEn 
mR.sc. 
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i mori votat e nevojshme. Ai në 
këtë parti kaloi nga Aleanca për 
Ardhmërinë e Kosovës. Për disa 
vjet Dugolli, ka qenë ministër 
i Tregtisë dhe Industrisë. Në 
kohën e tij janë privatizuar një 
numër i madh i ndërmarrjeve 
publike përfshirë edhe Feronike-
lin. Pjesë e kësaj partie, AAK-së 
madje në struktura më të larta të 
saj ka qenë edhe Ethem Çeku, i 
cili u zgjodh dekan i Fakultetit të 
Edukimit. Çeku ka qenë ministër 
i Ambientit dhe Planifikimit 
Hapësinor. Nga partia, Çeku 
ishte larguar vite më herët, më 
arsyetimin se do t’i përkushtohej 
jetës akademike. 

Edhe disa nga prorektorët e 
tashëm janë të lidhur me poli-
tikën. Nuri Bexheti është këshill-
tar politik i ministrit të Arsimit,  
Ramë Buja, Sejdi Rexhepi për 
disa vite ka qenë këshilltar ko-
munal në Kuvendin e Prishtinës, 
nga PDK.  

Politizimit nuk i kanë shpë-

tuar as Këshillet Drejtuese të 
Universitetit. Pas shkarkimit 
nga pozita e rektorit të Arsim 
Bajramit, Këshilli Drejtues, për 
disa muaj kishte udhëhequr Uni-
versitetin e Prishtinës. Në për-
bërje të atij Këshilli, po ashtu 

kishte njerëz që vinin nga partitë 
politike ose ishin të lidhur më 
to. Në kohën që Universiteti u 
udhëhoq nga Arsim Bajrami për 
pak muaj dhe pas shkarkimit të 
tij nga pozita, ka pasur tendenca 
nga LDK-ja që ta shtrij ndikimin 
e saj në Universitet përmes Min-
istrisë së Arsimit të udhëhequr 
nga Agim Veliu. Përbërja e 
Këshillit Drejtues e tregon këtë 
tendencë. Disa prej anëtarëve të 
Këshillit ishin pjesë e LDK-së: si 
Isa Mustafa e Haki Demolli. I 
ndjeri Rahmil Nuhiu, ka qenë i 
afërt me PDK-në.

Mustafa e Demolli kanë qenë 
pjesë e Këshillit Drejtues edhe në 
kohën që rektor i Universitetit 
ishte Enver Hasani. Pjesë e KD-së 
ishin Basri Çapriqi, Demë Hoti, 
Abdullah Zejnullahu, Hivzi So-
jeva, Dukagjin Pupovci dhe Hivzi 
Muharremi. 

Pas kandidimit të Isa Mus-
tafës për kryetar të Prishtinës, 
atë e zëvendësoi në Këshill, Mu-

harrem Bajrami, që është anëtar 
i LDK-së. 

 Në mandatin e kaluar pothu-
ajse të gjithë anëtarët e këtij 
Këshilli, ose vinin drejtpërdrejt 
nga politika, ose ishin familjar 
politikanësh kryesisht të PDK-
së.  Këshilli Drejtues  ka shumë 
kompetenca të cilat i gëzon me 
statutin e UP-së dhe Ligjin 
për arsimin e lartë, përfshirë 
misionin, zhvillimin, financat 
veprimtarinë, suspendimin apo 
shkarkimin nga puna të per-
sonelit, etj. 

As Këshilli aktual  nuk i 
mbetet mangut atij paraprak, 
për sa i përket përkatësisë poli-
tike. Pjesa dërmuese e Këshillit 
aktual kanë afërsi me PDK-së. 

“Sa i përket zgjedhjes së per-
sonelit akademik e udhëheqës 
ka anomali të mëdha. Besoj që 
parakushti është kur një ditë, 
me shpresë, p.sh. stafi ud-
hëheqës etj. në universitet nuk 
diktohet e emërohet nga politi-

ka.  Thjeshtë është ofendim dhe 
poshtërim shumë i madh për 
krejt botën akademike e intele-
ktuale kur lejon interferimin e 
politikës në jetën e universitetit 
e atë akademike”, thotë Arben 
Hajrullahu, ligjërues në depar-
tamentin e Shkencave Politike 
në Fakultetin Filozofik.

Hajrullahu, ka qenë shumë 
i zëshëm ndaj parregullsive në 
Universitet. Ai ka bindjen që 
universiteti shfrytëzohet si 
trampolinë për t’u ngritur në 
politikë, po kjo nuk është rrugë 
njëkahëshe. 

“Unë e kam ndjenjën se 
postet në universitet i ruajnë 
si rezervë që kur nesër mos të 
jenë më në pushtet të vijnë në 
universitet për t’u veshë me pet-
kun e ri. Në fakt krejt ndërhyr-
jet nga  politika janë në dëm 
të Universitetit, janë në dëm të 
publikes, për të cilën, për fat 
të keq, ka pak apo fare sens në 
këtë shoqëri”, thotë ai.
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Zyra e Kryeministrit:  
- Blerim Latifi- këshilltar, profesor i Filozofisë në uP, Kolegji 

universitar Humanistika, Ferizaj; 
- Bekim Çollaku, shef i stafit në zKm, asistent në uP; 
- Dhurata Hoxha, këshilltare politike, ligjëruese ne AuK ;
- mrika Kotorri, këshilltare politike, asistente ne uP, 

ligjëruese në AuK. 
- 
Ministria e Drejtësisë:
 (Veç ministrit Hajredin Kuçi që është profesor në uP), 
- eqrem zenelaj; këshilltar dhe ligjerues  në kolegjin Fama. 
- Driton Ljaqi është ligjerues i jashtëm në universitetin  maryland, 

Kolegj universitar në kampin Bonsteel. 
- Kuçi ka disa këshilltarë që nuk paguhen nga buxheti i shtetit por 

që poashtu janë asistentë në uP dhe kolegje private: 
- jehona Lushaku e Donikë Qerimi, e cila para disa muajsh e ka 

lënë punën në këtë ministri janë asistente në uP. 
- Arsim Gerxhaliu, drejtor i Instituit te mjekesise Ligjore dhe 

profesor në uP dhe Fama; 
- Bedri Bahtiri, sekretar i përgjithshëm, profesor në uP. 

Ministria e Tregtisë: 
- Avdi Smajljaj, këshilltar politik, ligjërues në kolegjin Fama;  
- Bernard Nikaj, këshilltar politik, ligjërues me honorar në uP. 
- Kryeshefi Granit Berisha është ligjërues në AuK. 

Ministria e 
Administratës Publike:  
- engin melekoglu, këshilltar  politik, universiteti europian 

i Poliklinikes, ligjërues; Bashim Bellaqa, drejtor, Kolegji 
universitar i Biznesit; 

- Driart elshani drejtor, profesor në AuK. 

Ministria e Bujqësisë:
 ëshë e lidhur ngushtë me kolegjin Iliria, 
- Blerand Stavileci, ministër dhe ligjerues në Kolegjin Iliria; 
- Behlul Behluli e Halit Hoxhaj, këshilltarë dhe ligjeruaes në 

Kolegjin Iliria. 
- Bashkim thaçi, këshilltar dhe asistent në uP; ekrem 

Gjokaj, u.d. i drejtorit, punon në uP:, 
- Ilir morina, kryeshef ekzekutiv, punon në universitetin e 

Pejës dhe në eSLG. 

Ministrina e Diasporës: 
- elizabeta musliu, këshilltare politike, ligjëruese në Fakulte-

tin e Arteve.
- mentor Borovci, drejtor, ligjërues në universitetin e 

Prizrenit. 

Ministria e Financave;
- Besim Beqaj, ministër, profesor i asocuar në uP; Ilir 

Islami, drejtor, ligjerues në juridica; 
- Lulzim Rafuna, drejtor, ligjerues në AAB; 
- Naim Huruglica, ish-drejtor i doganave, ligjerues në Pjetër 

Budi; 
- Qerkin Berisha, drejtor, ligjerues në uP; 
- Rifat Hyseni, drejtor, ligjerues në juridica; 
- Sakip Imeri, drejtor, ligjerues në uBt; 

Ministria e Forcës së 
Sigurisë: 
- Blerim Limani, këshilltar politik, prodekan në kolegjin 

evropian “juridica”.

Ministria e 
Infrastrukturës: 
- Ramiz Fazliu, këshilltar politik, asistent në Kolegjin Iliria.

Ministrina e Kulturës: 
- Arbër Reçi; drejtor i Institutit Iliria, sekretar i përgjithshëm 

i kolegjit Iliria;  këshilltar politik i ministrit 
- Hajdin Abazi; zëvendësministër, ligjerues në kolegjin Vic-

tory; 
- malsor Gjonbalaj, këshilltar politik, asistent në uP; 
- Xhevat Bajrami, drejtor, profesor i angazhuar në uP. 

Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale: 
- Behxhet Gaxhiqi, këshilltar politik, profesor i angazhuar në 

universitetin evropian për Studime juridike dhe  Admin-
istrim Publik.

- Gafurr Podvorica, drejtor në ministrinë e Punës dhe mirëqe-
nies Sociale, Kolegji Humanistika. 

Ministria e Punëve të 
Brendshme: 
- Alush Beqiri, drejtor, kolegji Biznesi,
- jetullah Aliu, drejtor , Fama; 
- Riza Shillova, drejtor, ISPe;
- Rexhep Rudari, drejtor, kolegji Gjilan. 

Ministria e Punëve të Jashtme: 
- enver Hoxhaj, ministër, profesor në uP; 
- Agron maloku, drejtor, Fama;
- Albinot Bimbashi, drejtor, universiteti Dardania; 
- Nagip Skenderi, sekretar i parë, uP, kolegji Victory. 

Ministria e Integrimeve: 
- Besfort Rrecaj këshilltar politik, asistent në uP. 
- Dritëro Arifi këshilltar politik, ligjërues në kolegjin Iliria

Ministria e Ambientit: 
- Ferat Shala zëvendësministër, ligjërues në uP, ligjërues në 

Fakultetin ie Gjeoshkencave; 
- Armend  Podvorica u.d. i drejtorit, universiteti i Prizrenit; 
- murat meha, kryeshef ekzekutiv, uP; 
- Naser Bajraktari, drejtor, universiteti i Prizrenit; 
- Rifat morina, drejtor, uP;
- Sylë tahirsylaj, drejtor, uP; 

Ministria e Arsimit: 
- Drita Kadriu, këshilltar politik, anëtar i Këshillit drejtues në 

universitetin e Pejës; 
- Ibrahim Gashi rektor dhe profesor në uP  dhe Fama ; 
- Nuri Bexheti, këshilltar politik, prorektor ne uP, profesor në 

uP dhe ut, 
- Ramë Buja ministër, profesor në AAB;   
- usmen Baldazi, zevendësministër, profesor kolegji Fama; 
- Bekim Samadraxha, drejtor,  uP, Kolegji “Biznesi”; 
- Hysen matoshi drejtor, uP, Fakulteti i Studimeve Islame; 
- murteza osdautaj, drejtor, uPz, uBt; 
- Nezir Çoçaj drejtor, kryesues i Këshillit Drejtues në uP;
- Sali Bashota drejtor, uP; 
- teuta Danuza, drejtor, uP. 

Prorektorët 
e PDk-së

disa nga prorektorët e tashëm 
që janë të lidhur me politikën.
 
- nuri Bexheti, këshilltar 

politik i ministrit të arsimit,  
ramë Buja, 

- Sejdi rexhepi për disa vite 
ka qenë këshilltar komunal 
në kuvendin e Prishtinës, 
nga Pdk
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“Këtu është në mënyrë 
zingjirore se si njëri-tjetrit ia 
zënë si thuhet kokën me derë, 
duke filluar prej asaj se shumë 
raste dyshohen se kanë diploma 
fals, disa janë të emëruar prej 
politikës, pranojnë student pa 
asnjë kriter e me diktate nga 
politika ditore, krijohen pro-
grame ose tentohet të krijohen 
programe sipas nevojave të 
politikës së ditës, etj”, shton 
Hajrullahu.

Një profesor tjetër i Univer-
sitetit të Prishtinës, Ramadan 
Zejnullahu, në një opinion të 
botuar në të përditshmen Koha 
Ditore, e ka përshkruar në de-
taje gjendjen në këtë institucion 
të arsimit të lartë. Ai ka folur 
për ndikimet e politikës dhe 
ngecjet në Universitet. 

“Sa i përket Universitetit të 
Prishtinës, përmasat e së keqes 
ka kohë që janë bërë shqetë-
suese. Menaxhimi i UP-së, nën 
kontrollin e rreptë politik, po 
degjeneron. Grupe individësh të 
akomoduar mirë në jetën aka-
demike dhe që, për interesat e 
tyre në vendimmarrje, shpër-
dorojnë edhe grupe studentësh, 
më nuk arrijnë të fshehin sjelljet 
joakademike, rrugaçërie, krimi-
naliteti e amoraliteti. Ata janë 
faktorizuar aq shumë sa e kanë 
shndërruar këtë institucion në 
pronë private të tyre, kurse ima-
zhin e mirë që më vite e kishin 
krijuar studentët e mrekul-
lueshëm dhe stafi i përkushtuar 
në këtë universitet e kanë rrënuar 
pakthyeshëm”, thotë Zejnullahu. 

Studentët e politikës!
Politika në Universitetin e 

Prishtinës nuk ka mbetur vetëm 
në nivel te menaxhmentit. Ajo 
në masë të madhe i ka prekur 

edhe studentët. Disa prej këtyre 
studentëve që janë treguar më 
të zellshëm në shërbim të poli-
tikës, kanë përfituar shumë pas 
kryerjes së studimeve. 

“Shumica e këtyre orga-
nizatave vihen në mbrojtje të 
mentorëve të tyre politikë për 
t’i arritur marrëveshjet e tyre 
paraprake. Këto organizata 
kanë ndërhyrë shumë shpesh në 
çështje që nuk i takojnë shumë 
studentëve, çështje qe i tako-
jnë gjyqësorit etj, por nuk janë 
ngritur kundër korrupsionit në 
universitet, cilësisë së studimeve 
e kështu me radhë”, thotë Du-
kagjin Pupovci.

Ai mendon që politizimi i or-
ganizatve studentore e ka fillin 
në vitin 1997, kur disa studentë 
të organizuar nuk po e duronin 
gjendjen dhe moszbatimin e 
marrëveshjes për arsim të lartë, 
të arritur mes autoriteteve të 
Kosovës dhe Serbisë. Në tetor të 
atij viti ata organizuan demon-
strata, pa e marrë bekimin e 
presidentit Ibrahim Rugova. 

Këtu sipas Pupovcit merr 
fund ndikimi i LDK-së, mbi 
universitetin, ndikim ky që nuk 
e ka fituar as pas luftës edhe 
pse e udhëhiqte Ministrinë e 
Arsimit. 

Organizatorët e kësaj pro-
teste u pozicionuan pas luftës, 
me partitë që njihen si krah i 
luftës. Bujar Dugolli me AAK-
në e Muhamet Mavraj e Driton 
Lajçi mbetën të afërt më PDK-në. 

Pas luftës, me Unionin e 
Pavarur të Studentëve  ka ud-
hëhequr Afrim Hoti, sot profe-
sor i Universitetit të Prishtinës. 
Pas tij ka ardhur Gani Morina, 
i cili ka qenë edhe luftëtar i Ush-
trisë Çlirimtare të Kosovës. Ai 
ka marrë pjesë në protestat që 

organizoheshin ndaj arrestimit 
të Fatmir Limajt, nga ana e 
Gjykatës Ndërkombetare për 
Krime Lufte në Hagë. 

Unioni i Morinës, ka qenë 
kritik edhe ndaj bisedimeve 
që me 2003 zhvilloheshin mes 
Kosovës e Serbisë. Pasi Unioni i 
Pavarur i Studentëve më shumë 
merrej me çështje politike sesa 
me probleme të studentëve, në 
vazhdimësi nga studentë tjerë 
kanë dalë organizata të tjera, që 
synonin të merreshin me prob-
leme të studentëve.  

Më së shumti që ka përfituar 
nga shërbimi bërë politikës dhe 
jo studentëve është Sejdi Hoxha. 
Unionin e Pavarur të Studentëve, 
Hoxha, tash 32 vjeçar, e ka 
udhëhequr gjatë viteve 2004-
2005. Vetëm disa vite më vonë, 
ai po ushtron funksione shumë 
të rëndësishme udhëheqëse në 
ndërmarrje të ndryshme si kry-
etar i Bordit të Hekurudhave të 
Kosovës, kryeshef ekzekutiv 
në Postën e Kosovës, asistent 
në Fakultetin e Shkencave të 
Aplikuara në Ferizaj që është 
pjesë e UP-së. Hoxha është nip 
i deputetit nga radhët e PDK-së, 
Azem Sylës. 

Në kohën sa Hoxha ishte 
kryetar i Unionit që zhvilluar 
një betejë në mes tij dhe Elbasan 
Hotit për të marrë këtë post. 
Postin e të parit të Unionit e mo-
ri Elbasan Hoti e Sejdi Hoxha 
themeloi një organizatë tjetër. 
Elbasan Hoti, njejtë si Hoxha, 
i ka shërbyer dhe vazhdon t’i 
shërbej mirë  politikës. Hoti 
është drejtor i Qendrës për Punë 
Sociale në Klinë, përderisa ba-
bai i tij, Avdi Hoti ka konku-
ruar si asamblist i PDK-së, për 
Komunën e Klinës, në zgjedhjet 
e fundit lokale. 

Deputetë të Kuvendit të Kosovës që puno-
jnë si ligjërues në UP por edhe në kolegjet 
private. Deputetët që punojnë edhe si 
ligjërues janë: 
- Afërdita Berisha-Shaqiri, deputete, profesoreshë në uP, 

Fakulteti ekonomik, Kolegji Biznesi; 
- Arsim Bajrami deputet, Fakulteti juridik, profesor ordinar; 
- Bekim Haxhiu, deputet, universiteti i Prishtinës,Fakulteti i  

mjekesise, asistent mësimor; 
- Behar Selimi deputet, ligjërues i autorizuar në uBt, Dardani; 
- Burim Ramadani deputet, ligjërues në ISPe; 
- Duda Balje deputet, profesor në Fama;       
- eqrem Kryeziu deputet, ligjërues i angazhuar universiteti i 

Prizrenit; 
- Haki Demolli deputet, profesor i asocuar ne uP, profesor i 

asocuar me honorar Dardania; 
- Hykmete Bajrami, deputet ,uP, profesor asistent; 
- Idriz Vehapi, profesor uP; 
- Ismet Hajrullahu, Këshilltar për media i Kryetarit, Kolegji Iliria 

profesor; 
- justina Pula, deputete uP, profesor ordinar, universiteti Globus, 

profesor; 
- Lutfi zharku deputet, Riinvest, ligjërues i angazhuar, uP 

ligjërues i angazhuar;  
- muhamet mustafa deputet, Riinvest profesor; 
- Nysret Krasniqi këshilltar, profesor uP; 
- Nazane Breca deputete, asistente me honorar në uP; 
- Ramë Vataj, deputet, profesor i asocuar në uP; 
- Sabri Hamiti, deputet, profesor në uP; 
- Safete Hadërgjonaj deputete, ligjëruese kolegji Biznesi; 
- Vjosa osmani deputete, asistente ne uP, ligjëruese në AuK; 
- Xhevahire Izmaku, deputete,  Instituti europian juridica,  

ligjëruese, AAB-Kolegj, ligjëruese. 

Në presidencën e Kosovës, disa prej 
këshilltarëve të presidentes Atifete Jahja-
ga, janë edhe ligjërues në kolegje private. 
- Arbër Vllahiu, është ligjërues në akademinë 

evolucion, 
- Garentina Kraja, ligjëruese në AuK. 

Vetëm dy prej kryetarëve të 
komunave janë ligjërues: 
    
- Shaip Surdulli kryetar i Kamenicës, Fakulteti i inxhinierisë 

mekanike, profesor, universiteti i AAB Profesor-bashkë-

punëtor i matematikës; 
- Isa mustafa kryetar i Komunës së Prishtinës, profesor i 

rregullt në uP, Fakulteti ekonomik.

Zojat e akademisë: 
Në uP dhe kolegje private punojnë disa prej grave të politi-

kanëve. Gratë e ministrave Hoxhaj e Agani punojnë në 
universitetin e Prishtinës, gruaja e kryeministrit Hashim 
thaçi, punon në kolegjin Fama. 

Disa prej profesorëve që kanë pasur pozita në institucione 
kanë dhënë dorëheqje. Kjo ka ardhur pas një vendimi 
të rektorit Ibrahim Gashi, që profesorët që mbajnë dy 
kontrata të rregullta pune, në institucionet publike duhet 
të zgjedhin njërën punë.

1. Prof. as. Nagip Skenderi 2. Prof.asoc. mazllum Baraliu 3. 
Prof.ass. Nuran muhaxheri 4. Prof.dr. Sylë tahirsylaj 5. 
Prof.dr. Sali Bashota 6. Prof.asoc.Naim Hasani 7. Prof.
asoc. Qerim Selimi 8. Ass. Bedri Bahtiri 9. Ass. Qerkin 
Berisha 10. Ass. Blerta Brovina 11. Ass. Flamur mrasori 
12. Ass. Xhafer tahiri 13. Ass. Besfort Rrecaj 14. Ass. 
elmanze Nura 15. Ass. Veton zeqiraj 16. Ass. Nurten Deva. 

këshilli Drejtues (2009-2012)
Shumica anëtarëve të këshillit drejtues (2009-2012)kishin lidhje të 
drejtpërdrejta apo të tërthorta me politikën. 
 
- agim zogaj, nënkryetar i kryesisë së Pdk-dega në Prizren,
- milazim krasniqi, babai i ministrit të kulturës, rinisë dhe 

Sporteve, memli krasniqi,  
- nuri Bexheti, këshilltar politik i ministrit të arsimit, ramë Buja, 
- ilire vinca, bashkëshorte e ish- deputetit të Pdk-së në 

legjislaturën e parë, lirak Çelajt dhe sërish anëtar i saj.
- marian dema, ishte drejtues i  Partisë Shqiptare demokristiane 

të kosovës,  i cili gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet nacio-

nale 2010,  pati lidhur marrëveshje me Pdk-në, për koalicion

këshilli Drejtues (2012-2015)
- nezir Çoçaj, kryetar, i afërt me Pdk-në.
- elife Podvorica, nënkryetare, kandidate e Pdk-së për deputete.
- Prof. asc. ajvaz Berisha, i afërt me Pdk-në;
- Prof. asc. Safet merovci, ka qenë pjesë e menaxhmentit të 

kaluar dhe shumë besnik ndaj rektorit, mujë rugova.
- arben Fetoshi, ish drejtor i radio kosova, i afërt me Pdk-në.  
- Prof. asc. Blerim kamberi, Prof.dr.Beqir Sadikaj, Prof. dr. 

Behxhet mustafa, muharrem nitaj 

“stuDentët e Politikës”
- afrim hoti, kryetari i parë pas lufte i Unionit të Pavarur të Studentëve 

(UPSUP), tash profesor në UP.
- gani morina, ish drejtues i UPSUP-it, tash mjek në QkU.
- Sejdi hoxha, ish drejtues i UPSUP-it, nip i azem Sylës, ish kryetar i 

Bordit të hekurudhave të kosovës, tash kryeshef ekzekutiv në Postën e 
kosovës dhe asistent në Fakultetin e Shkencave të aplikuara në Ferizaj.

- elbasan hotit- ish drejtues i UPSUP-it, përkrahës i Pdk-së, drejtor i 
Qendrës për Punë Sociale në klinë.
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ënia e kritereve në Univer-
sitetin e Prishtinës është 
e gjithanshme dhe ka 
prekur pothuajse secilin 
sektor të saj. Nga përdor-

imi i tij për qëllime politike, ky 
universitet është shndërruar në 
një institucion që më së paku i 
shërben shkencës. Nga brenda 
ka zëra që alarmojnë, por fak-
ti që as tregu dhe as shoqëria 
nuk ka filluar të ketë kërkesa për 
kualitet në mësim e ka lënë këtë 
institucion nën mëshirën e in-
teresave të ngushta dhe medio-
kritetit. Profesorët e lidhur me 
politikën thjesht kapin çkado 
që arrijnë duke mbajtur shpesh 
njëkohësisht mësime në UP, në 
kolegje private, si dhe në insti-
tucionet qeveritare. 

Në UP nuk ka një literaturë 
të verifikuar, kurse studentët 
shpesh me vullnet kufizohen 
në leximin e testeve të provime-
ve, të cilat shpërndahen si liter-
aturë. Në shumë departamente 
të UP-së, lëndët obligative mëso-
hen me skripta, përmbledhje 
ligjëratash si dhe me literaturë 
alternative, e deri tek testet “e 
rrjedhura” që shpërndahen si 
literaturë instante për provime. 
Studentët nuk janë mjaftueshëm 
kërkues, kurse shumë profesorë 
mbajnë edhe poste publike e qe-
veritare, si dhe janë të punësuar 
në kolegje të ndryshme private 
dhe nuk kanë kohë për të mbaj-
tur ligjëratat në UP. Në vend që 
të ndëshkohen për mungesë në 
ligjërata, këta profesorë marrin 
pagat edhe për orët që si kanë 
mbajtur. Realizimin e pagesave 
për profesorët që nuk mbajnë 
rregullisht ligjërata e konfirmo-
jnë edhe raportet e Auditimit, të 
cilat nuk po merren parasysh. 

Në Universitetin e Prishti-
nës, që ka 16 Fakultete, të cilat 
përbëhen nga 80 departamente, 
botohen vetëm gjashtë revista 
shkencore, të cilat nuk plotë-
sojnë kriteret ndërkombëtare 
të revistave shkencore. Këto 
revista nuk kanë arritur që të 
marrin kode ndërkombëtare të 
revistave shkencore, por kanë 
marrë vetëm kode nga Bibliote-
ka Kombëtare dhe Universitare 
e Kosovës.

Studimi me skripta 
Shumë departamente të 

Fakulteteve të Universitetit të 
Prishtinës kanë mungesë të lit-
eraturës bazë për lëndët obliga-
tive. Në vend të literaturës bazë, 
studentët mësojnë nga skripta 
apo përmbledhje ligjëratash, të 
cilat nuk kanë cilësi akademike, 
por kanë përmbajtje të përgjith-
shme. 

Dukagjin Pupovci, drej-
tor në Qendrën për Arsim e 
Kosovës, thotë se UP-ja nuk 
mund që t’i ketë të gjitha librat 
kryesor në gjuhën shqipe edhe 
përkundër faktit se një pjesë e 
madhe e librave të përkthyer i 

merr nga Shqipëria. Ai thotë se 
për disa lëndë duhet që profe-
sori të përgatitë skriptë, por kë-
to skripta sipas tij, “janë të një 
niveli shumë të ulët akademik. “

“Është vështirë të kemi 
gjithmonë tekste në gjuhën shq-
ipe, pra duhet mësuar me tekste 
në gjuhë të huaj ose me skrip-
ta.....Profesorët i bëjnë skrip-
tat për qëllime komerciale. Pra 
edhe cilësia është jo në nivelin 
e duhur dhe nuk mund të për-
fitohen njohuri të mira nga ato 
skripta dhe sllajde. Më e keqja 
është se studentëve u kërkohet të 
mësojnë vetëm çka është e shk-
ruar në skriptë”, thotë Popovci.

Preportr ka bërë një shikim 
të literaturës në Fakultetin Ju-
ridik, Ekonomik, Filozofik, 
Edukimit dhe Departamentit 
të Gazetarisë.  Vetëm disa nga 
studentët e këtyre fakulteteve 
kanë pranuar të prononcohen 
për këtë çështje, ndërsa pjesa më 
e madhe e studentëve të këtyre 
nuk kanë pranuar të pronon-
cohen për shkak të hakmarrjes 
eventuale të profesorëve ndaj 
tyre.

Duke marrë parasysh se 
shumica e literaturës në De-
partamentin e Filozofisë është 
në gjuhë të huaj, kryesisht atë 
angleze, raporti i vlerësimit i 
Agjencisë Kosovare të Akred-
itimit (qershor 2012) i ka reko-
manduar këtij departamenti që 
të përmirësojë nivelin e njohjes 
së gjuhëve të huaja tek studentët 
që marrin pjesë në programet e 
tyre studimore. “Pa e zgjidhur 
këtë problem, Departamenti i 
Filozofisë nuk do të jetë në gjen-
dje që të japë mësim në një nivel 
të lartë në fushën e vet në një af-
at kohor të gjatë “, thuhet ndër 
të tjera në raportin e vlerësimit 
të AAK-së. 

Duke marrë parasysh 
mangësinë në fushën kërki-
more që ka Fakulteti Eko-
nomik, Agjencia e Akreditimit e 
Kosovës në raportin e vlerësimit 
(qershor 2012) i ka rekomandu-
ar që studimet të mos drejtohen 
vetëm me literaturë standarde, 
por të krijohet edhe një qasje hu-
lumtuese sidomos në punimet 
seminarike. Gjithashtu AAK i 
ka rekomanduar Fakultetit Eko-
nomik që të krijojë një qendër 
kërkimore-shkencore, përmes 
së cilës ky fakultet do të zhvil-
lohej më shumë në aspektin 
shkencor.

Në lidhje me cilësinë e studi-
meve në departamentin e gaze-
tarisë, Agjencia e Akreditimit e 
Kosovës në raportin e vitit 2011, 
ka vlerësuar se në nivelin Bach-
elor programi i ngjan një kutie 
veglash (njohuri dhe praktikë) 
diçka që do të mund të ofrohej 
në kolegj. “Programi Master 
duket se nuk i ka lëndët dhe fak-
torët që janë të domosdoshëm 
për një kornizë shkencore: sis-
temet teorike, metodologjinë, 

disiplinat referenciale siç janë 
kompania mediatike, politika 
mediale, psikologjia mediale, 
edukimi medial, etj. Planpro-
grami nuk tregon se sa larg, sa 
shumë dhe në çfarë drejtimi stu-
dentët mësojnë të punojnë me 
metodat shkencore”, thuhet në 
këtë raport të vlerësimit. 

Ndërsa në drejt imet e 
Fakultetit të Edukimit ka mung-
esë të theksuar të librave ba-
zike për lëndët obliguese. Si-
pas studentëve të këtij fakulte-
ti katërmbëdhjetë lëndë mëso-
hen me skripta. Ka edhe profe-
sorë që e bëjnë obligative bler-
jen e librave të tyre.

Agjencia e Akreditimit e 
Kosovës ka dhënë rekoman-
dime që disa nga programet e 
Fakultetit të Edukimit të rri-
sin punën kërkimore dhe njëko-
hësisht të hulumtohet në lidhje 
me mundësinë e pjesëmarrjes 
në projekte kërkimore që janë 
duke u bërë në BE dhe në uni-
versitetet tjera të edukimit të 
mësimdhënësve.

Seriozitetin e studimeve në 
UP e tregon edhe fakti se puni-
met e diplomave të studentëve 
po shitën në tregun e veturave 
në Fushë Kosovë dhe atë me 
çmim vetëm 1 euro. Personi që 
i shet këto punime të diplomave 
ka deklarua se ka më mijëra të 
tilla. Ndërsa në anën tjetër kë-
to punime nuk analizohen nga 
askush, por mbrohen formal-
isht me një komision prej tre 
profesorëve. 

Ramadan Zejnul lahu, 
profesor në Departamentin e 
Matematikës në FSHMN, thotë 
se rënia e cilësisë së studimeve 
po bëhet për shkak të politizim-
it të UP-së si dhe angazhimit të 
stafit të ri në UP pa kurrfarë 
kriteresh, por vetëm se kanë qe-
në në shërbim të politikës dhe 
grupeve të ndryshme të intere-
sit. Ai thotë se në pjesën e sta-
fit të ri akademik, kryesisht 
zgjedhën kandidatë që nuk i 
plotësojnë kushtet ligjore dhe, 
në shumë raste ka recensione e 
procedura të falsifikuara nga 
vetë ata, por edhe nga komis-
ionet recensuese, dhe e tërë kjo 
ndodhë sheshazi dhe me dijen e 
udhëheqjes së UP-së. Ai në një 
opinion të publikuar në “Ko-
ha Ditore” thekson se zgjed-
hja e stafit akademik bëhet si-
pas preferencave politike, për-
fitimeve materiale apo lidhjeve 
familjare. Sipas tij, votimi në 
pako për zgjedhjet e stafit ak-
ademik në Senatin e UP-së, 
është bërë mekanizmi më i so-
fistikuar i mbulimit të krimit 
në këtë fushë.

 “Është e mjaftueshme të nx-
irret një statistikë e të pranuarve 
në punë në këto vite në UP, në 
çfarëdo pozite e të konstatohet 
se kriter dominues i pranimit 
ishte nepotizmi, përkatësia poli-
tike dhe interesi material. Si pa-

në universitetin e prishtinës në masë të 
konsiderueshme studiohet pa literaturë. baza e 
programit të këtij universiteti vazhdon të jetë në 
skrpita e skeçe ligjëratash. literatura e pranishme 
është shumë e vjetruar. përgjithësisht kemi një 
kthim tepër mbrapa të këtij universiteti përsa i 
përket standardit të studimit, një rikthim tek “udha 
e shkronjave”, kur morëm vetëm alfabetin...

Udha e 
Shkornjave

BesniK Boletini
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sojë, sot njësitë akademike janë 
mbushur më kuadro që e kishin 
vështirë të merrnin një notë kal-
uese pa ndonjë zvarritje të gjatë 
ose herë-herë pa anashkalim të 
procedurave, kurse UP është de-
graduar aq sa tashmë nuk ka 
gjasë të kryej misionin e vetë”, 
ka thënë Zejnullahu.

Ai thotë se numri relativisht i 
madh i doktoratave dhe magjis-
traturave të përfunduara në një 
periudhë relativisht të shkurtër 
është në shpërputhje të plotë me 
kapacitetet shkencore dhe pajis-
jet laboratorike në UP. “Anash-
kalimi i procedurave akademike 
në këtë fushë është përcjellë me 
veprime devijuese që ka rezul-
tuar më produkt jocilësor dhe të 
dëmshëm për zhvillimin e arsim-
it të lartë në Kosovë. Organet e 
Universitetit asnjëherë nuk e ka-
në bërë të qartë se transmetimin 
e informacionit shkencor mund 
ta bëjnë vetëm ata që e kanë in-
formacionin shkencor dhe që në 
një masë, janë pjesë e këtij infor-
macioni e kurrsesi ata të cilët kë-
to grada shkencore i kanë arri-
tur në rrugë joligjore”, thekson 
Zejnullahu.

Falsifikime të notave në 
mënyrë të organizuar
Përveç cilësisë së dobët të 

studimeve, mungesës së liter-
aturës bazë, një dukuri tjetër e 
pranishme është falsifikimi i no-
tave nga ana e studentëve. Arben 
Hajrullahu, thotë se në Fakulte-
tin Filozofik është e pranishme 
kjo dukuri, ndërsa tregon ed-
he për rastet kur është falsifi-
kuar edhe nënshkrimi e nota e 
tij. Ai ngrehë dyshime të bazuara 
që falsifikimi i notave bëhet në 
bashkëpunim mes disa indi-
vidëve nga stafi akademikë, ud-
hëheqës e administrativ. Hajrul-
lahu thotë se ua ka bërë me dije 
studentëve dhe stafit akademik, 
administrativ e udhëheqës se 
do t’i denoncojë në prokurori të 
gjithë ata që falsifikojnë nënsh-
krimin e tij.

“Në vitin akademik 2012/13 
kam pasur dy raste problemore 
me të cilat jam ballafaquar. Në 
njërin rast kisha të bëj me kër-
cënim, të cilin e kam denoncu-
ar në polici. Në rastin tjetër një 
studente në fazën e diplomim-
it zihet diku me më shumë se 
dhjetë nota false, e nga to ed-
he një notë nga një lëndë që e 
ligjëroj unë. Unë kam dyshime 
të bazuara që ajo nuk e bëri in-
dividualisht këtë manipulim. 
Këtë ajo duhet ta ketë bërë ed-
he me ndihmën e disa kolegëve 
nga stafi akademik, administra-
tiv e udhëheqës. Këtë rast unë 
e kam denoncuar në prokuro-
ri, e çfarë bën prokuroria tutje 
këtë nuk e di. Lidhur me rastin 
në fjalë prokuroria nuk më ka 
kontaktuar asnjëherë deri më 
tani, kurse Fakulteti për raste 
të këtilla shqipton dënime qe-

sharake në stilin kaq apo aq se-
mestra i merret e drejta e stu-
dimit, diplomimit etj”, thotë 
Hajrullahu, duke shtuar se ed-
he në vitin 2007/2008 ka ndod-
hur një rast tjetër ku njëri nga 
asistentët bashkë me adminis-
tratën e me heshtjen nga struk-
tura e dekanatit të asaj kohe një 
të ashtuquajturi fytyrë publike 
ia mundësuan kalimin e provim-
it bazuar në manipulim. “Më 
kujtohet, kur e paraqita rastin 
në Dekanat më është thënë të 
heshtë sepse ky njeri vjen nga 
mediat dhe mund të del në media 
kundër nesh! Meqenëse në këtë 
rast nënshkrimi im nuk ishte 
falsifikuar nuk u mora më me 
këtë punë p.sh. që ta denoncoj 
në prokurori”.

Hajrullahu, thotë se ka ten-
denca të ndryshme të studentëve 
për të kaluar provimet pa mer-
itë. Ndërsa thotë se ka pasur ed-
he raste të kërcënimeve përmes 
mesazheve telefonike nga stu-
dentë për shkak se nuk i kanë 
plotësuar kriteret për ta kalu-
ar provimin, por se nuk është 
tërhequr dhe pastaj studenti në 
fjalë që deklarohej si “veteran i 
luftës” i ka kërkuar falje dhe i 
është nënshtruar provimit sikur 
gjithë studentët e tjerë.

Vetëm gjashtë revista 
shkencore, të gjitha pa 
kode ndërkombëtare
Në Universitetin e Prishti-

nës, që ka 16 Fakultete, të cilat 
përbëhen gjithsej nga 80 de-
partamente, botohen vetëm 
gjashtë revista shkencore. Por 
edhe këto revista shkencore 
nuk kanë vlera të mirëfillta 
shkencore,  sepse vetëm njëra 
prej tyre (Njohja) përmes inter-
netit është shpërndarë në tregun 
ndërkombëtarë, kurse të tjerat 
përdorën vetëm brenda Kosovës. 
Kjo tregon se këto revista janë 
të “varfra” dhe ende nuk i ka-
në plotësuar kriteret e revistave 
shkencore ndërkombëtare. Duke 
marrë parasysh këtë fakt, këto 
revista nuk kanë arritur që të 
marrin kode ndërkombëtare të 
revistave shkencore, por kanë 
marrë vetëm kode nga Bibliote-
ka Kombëtare dhe Universitare 
e Kosovës. 

Probleme me punimet shken-
core ka edhe vetë rektori i UP-së 
Ibrahim Gashi. Ai dyshohet se 
është avancuar me gradën pro-
fesor i rregullt pa pasur publi-
kime në revista shkencore “me 
impakt faktor” dhe pa plotësu-
ar numrin prej pesë punimeve 
shkencore ashtu siç është për-
caktuar në Statutin e Univer-
sitetit të Prishtinës.  

“Koha Ditore” më 9 tetor 
të këtij viti ka raportuar se shu-
mica e punimeve shkencore që 
i janë njohur si kontribut për të 
marrë këtë thirrje, nuk e kanë 
Gashin për autor kryesor, janë 
jorelevante për lëndën, por ed-

he janë publikuar në një revistë 
shkencore të Indisë, që dyshohet 
të jetë e false.

Në Fakultetin Filozofik në 
vitin 2012 ka filluar të boto-
het revista “Njohja”. Kjo është 
revistë e Institutit për Studime 
Sociale dhe Humanistike, të 
Fakultetit Filozofik. Në maj të 
vitit 2013 ka dalë numri i dytë. 
Hasnije Ilazi, anëtare e bor-
dit redaktues të kësaj reviste, 
thotë se kjo revistë ka depër-
tuar edhe në arenën ndërkom-
bëtare dhe se tashme ka intere-
sim edhe të autorëve të huaj për 
të publikuar punime shkencore 
në këtë revistë. Ilazi, ka thënë 
për Preportr se kjo revistë nuk 
ka përkrahje të madhe financi-
are nga rektorati. “Është e do-
mosdoshme që rektorati i UP të 
ndajë fonde të veçanta vjetore 
për publikime në UP, me të cilat 
do të sigurohet vazhdimësia e 
publikimit të hulumtimeve dhe 
punimeve shkencore, të cilat ja-
në një nga objektiva të arsimit të 
lartë” thotë Ilazi. Por kjo revistë 
përfshinë kryesisht fushat e so-
ciologjisë dhe filozofisë, ndër-
sa departamentet tjera (Depar-
tamenti i Psikologjisë, Shken-
cave Politike,Etnologjisë dhe 
Antropologjisë kulturore, nuk 
kanë revista shkencore. Ndër-
sa departamenti i Historisë ka 
pasur revistën “Buletini”, por 
e cila nuk është duke u botuar 
më. Sipas profesorit, Muhamet 
Mala, i cili është person kon-
taktues, kjo revistë nuk është 
duke u botuar për arsye se nuk 
ka interesim të stafit akademik 
për ta nxjerrë në botim. “Revis-
ta Buletini i ka nxjerrë mbi 20 
numra, por që pesë vite nuk ka 
dalë. Tash jemi në përpjekje për 
ta nxjerrë sërish. Janë disa ar-
sye se nuk del, njëra është çësht-
ja materiale, por është edhe mos 
angazhime dhe mos interesimi 
i vetë profesorëve për ta nxjer-
rë këtë revistë. Ka qenë e lënë 
pas dore, nga neglizhenca. Besoj 
gjatë këtij viti do të fillojë sërish 
të dalë kjo revistë”, thotë Mala.  

Fakulteti i Edukimit i cili 
përbëhet nga dhjetë programe, 
boton vetëm një revistë “Edu-
kologjia” që ka filluar të botohet 
në vitin 2001. Profesori Begzad 
Baliu që është person kontak-
tues i kësaj reviste, thotë se janë 
duke bërë përpjekje për të bërë 
marrëveshje me një universitet 
në Kanada që të ngritët niveli i 
kësaj reviste, pasi që kjo revistë 
nuk është e pranishme në boti-
met shkencore ndërkombëtare.

“Kësaj reviste po presim me 
ia jep kodin ISSN-së, sepse e ka 
pasur një kod që ia ka jep Bib-
lioteka Kombëtare, por nuk ka 
ndonjë kod ndërkombëtar”, 
thotë Baliu.

Fakulteti i Filologjisë ka 
nëntë departamente, boton re-
vistën “Filologji”, revistën me 
Botimet vjetore të aktivitetit 

Pedagogjia: Nga gjithsej 22 lëNdë obligative:

9 lëNdë obligative – mësoheN me sKripta,

3 lëNdë  mësoheN me përmbledhje ligjëratash

1 lëNdë, profesori reKomaNdoN që të blihet libri i tij.

shkeNca Politike: Nga 22 lëNdë obligative: 

6 lëNdë mësoheN me sKripta

1 lëNdë me libër alterNativë

sociologjia: Nga 22 lëNdë obligative

10 lëNdë mësoheN me sKripta dhe literaturë alterNative 

2 lëNdë vetëm me sKripta

1 lëNdë profesoresha e Ka reKomaNduar libriN e vetë

Psikologjia: Nga 22 lëNdë obligative

8 lëNdë mësoheN me sKripta

1 lëNdë me literaturë alterNative 

2 lëNdë mësoheN duKe KombiNuar sKripta 

dhe përmbledhje ligjëratash

FilozoFia: Nga 22 lëNdë obligative 

6 lëNdë mësoheN me librat bazë Në gjuhëN aNgleze

2 me sKripta.

ekoNomiks: Nga gjithsej 21 lëNdë obligative:

5 lëNdë mësoheN me sKripta

2 profesorë reKomaNdojNë libriN e vetë

baNka e FiNaNca 21 obligative  

8 lëNdë mësoheN me sKripta

juridiku: Nga 48 lëNdë obligative

1 lëNdë mësohet me sKript

1 lëNdë me literaturë alterNative

1 lëNdë mësohet me ligjiN e vitit 1974

1 profesor e obligoN libriN e vet

gazetaria: Nga 10 lëNdë gjithsej obligative:

2 lëNdë me sKripta dhe literaturë alterNative

3 lëNdë përmbledhje të ligjëratave dhe literaturë alterNative

në vend të literaturës bazë, 
studentët mësojnë nga skripta apo përmbledhje ligjëratash, të cilat nuk kanë 

cilësi akademike, por kanë përmbajtje të përgjithshme. 
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open society institute

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society

shkencor të Seminarit për 
gjuhën, letërsinë dhe kulturën 
shqiptare si dhe revistën “Me-
dia” e cila ka filluar të botohet 
që nga viti 2009. Të tri këto re-
vista botohen një herë në vit, 
por nuk përkthehen në ndon-
jë gjuhë tjetër dhe nuk janë të 
pranishme në arenën ndërkom-
bëtare. 

Fakulteti Juridik ka tetë de-
partamente, ndërsa boton re-
vistën “E drejta”. Kjo revistë bo-
ton katër numra në vit sipas pro-
fesorit Qerim Qerimi. Përqen-
drimi kryesor i shpërndarjes së 
revistës është i kufizuar në hapë-
sirën e Fakultetit. Më saktësisht, 
në skriptorën e Fakultetit Juri-
dik. “Jashtë hapësirës univer-
sitare, kopje të revistës vazh-
dimisht u përcillen univer-
siteteve të cilat ofrojnë studime 
në gjuhën shqipe jashtë Repub-
likës së Kosovës, veçanërisht në 
Tiranë dhe në Tetovë”, thotë 
Qerimi. 

Në lidhje me nivelin e kër-
kimeve shkencore, Dukagjin 
Pupovci nga KEC, thotë se nuk 
ka përkrahje financiare për hu-
lumtime shkencore dhe se pu-
na kërkimore-shkencore bëhet 
në mënyrë individuale. “Puna 
kërkimore shkencore përkrahet 
shumë pak në Kosovë dhe kra-
hasuar  me universitet tjera është 
një vëllim i vogël i punës kërki-
more. Financimi i punës kërki-
more-shkencore është pothuaj 
zero”, theksoi Popovci.  

Nuk mbajnë ligjëratat me 
rregull, marrin pagat e plota
Një dukuri  që e ka për-

cjellë UP-në gjatë gjithë këtyre 
viteve është mungesa e profe-
sorëve në ligjërata. Preportr gjatë 
këtij hulumtimi ka bërë një an-
ketë të thjeshtë me studentë të 
Fakulteteve Filozofik, Juridik dhe 
Ekonomik, ku ka rezultuar se 
profesorët që nuk vijnë fare ose që 
vonohen për të mbajtur ligjëratat, 
janë ata që kanë poste politike 
dhe qeveritare. Në vend të tyre 
mbajtjen e ligjëratave dhe provi-
meve i mbajnë asistentët e tyre.

Por kjo dukuri nuk është e re, 
pasi që edhe hulumtimet e viteve 
paraprake tregojnë se profesorët 
e angazhuar në politikë nuk ka-
në mbajtur ligjëratat me rregull, 
ndërsa për kohën e konsultimeve 
as që diskutohet. Mosrespekti-
mi i orarit të ligjëratave, të provi-
meve, konsultimeve, mosrespe-
ktimi i syllabuseve nga profe-
sorët, mosimplementimi i meto-
dave bashkëkohore të mësimd-
hënies dhe vlerësimit, vlerësimi 

jo objektiv i studentëve nga pro-
fesorët, janë disa nga shkeljet e 
stafit akademik që përmenden 
në raportin e procesit të moni-
torimit të kryer në UP nga Par-
lamenti i Studentëve (PS). Ky 
raport i përpiluar pas hulum-
timit të gjendjes në UP, për peri-
udhën tetor 2010- shkurt 2011, 
një kopje e së cilës e pati siguru-
ar “Zëri” konfirmon se nëpër 
njësi akademike të UP-së, stu-
dentët obligohen për blerjen e 
librit nga ana e profesorëve, 
është prezente hakmarrja e pro-
fesorëve me rastin e vlerësimit, 
sjellje jo e mirë e profesorëve me 
studentë, duke filluar nga sjell-
jet mospërfillëse deri tek sjelljet 
nënçmuese, fyese e kërcënuese. 

Ky raport i përpiluar pas 
hulumtimit të gjendjes në UP, 
konfirmon se nëpër njësi aka-
demike të UP-së, studentët ob-
ligohen për blerjen e librit nga 
ana e profesorëve, është prezente 
hakmarrja e profesorëve me ras-
tin e vlerësimit, sjellje jo e mirë 
e profesorëve me studentë, duke 
filluar nga sjelljet mospërfillëse 
deri tek sjelljet nënçmuese, fyese 
e kërcënuese.

Në raport thuhet se një pjesë 
e profesorëve nuk mbajnë ligjëra-
tat me rregull, e kjo dukuri thek-
sohet se zakonisht ndodh tek 
profesorët që punojnë edhe në 
vende të tjera të punës, në insti-
tucione shtetërore ku kanë funk-
sione politike, në kolegje private, 
një pjesë e tyre angazhojnë asis-
tentë, dhe disa profesorë bëjnë 
bashkë nga 2-3 grupe për një 
ligjëratë me arsyen që të kryhet 
ligjërata shpejt se nuk ka kohë 
profesori.

Por pavarësisht këtij fak-
ti, Rektorati i UP-së vazhdon 
t’i “shpërblejë” këta profesorë 
për mungesat e tyre, pasi që ua 
paguan të gjitha orët e pa real-
izuara. Këtë e konfirmon ed-
he Zyra e Auditorit të Përgjith-
shëm në raportin e fundit të pub-
likuar në qershor 2013. Në këtë 
raport i rekomandohet rektoratit 
që të aplikojë kontrolle moni-
toruese mbi procesin e mbajtjes 
së ligjëratave dhe kompensimit të 
pagave dhe mëditjeve në mënyrë 
që të mos bëhen pagesa për shër-
bime që nuk janë kryer.

“Në 8 raste të testuara 
të ligjëruesve me kontratë të 
rregullt në vlerë prej 105,488 eu-
ro, kishte mungesa të mësimd-
hënësve në procesin mësimor. 
Për orët e pa mbajtura nga këta 
ligjërues, në bazë të rregullores 
për të ardhura personale të Uni-
versitetit të Prishtinës nr.1/126 

personeli që ka munguar nga 
procesi mësimor është dashur 
të sanksionohet me heqje të 
pjesshme të pagës 50 euro për 
çdo orë të humbur nga profe-
sorët, dhe 25 euro për çdo orë të 
humbur nga asistentët. Ndalesa 
që është dashur të ndodhë sipas 
përllogaritjeve tona është 10,968 
euro”,thuhet në raport.

Këto vërejtje, ZAP ia ka bërë 
rektoratit edhe në vitin 2011, por 
që nuk janë marrë parasysh. “Ne 
kemi testuar 12 raste për vijuesh-
mërinë e ligjëratave nga Persone-
li Akademik dhe kryerjen e pag-
esave në bazë të kontratave. Në 
tri raste u janë bërë ligjëruesve 
pagesa edhe pse nuk i kishin 
plotësuar normën e paraparë 
me kontratë.

Gjithashtu në këtë raport 
thuhet se shumica e personelit 
akademik posedojnë kontratë 
mbi normë dhe kontrata hon-
orarë, që përcakton numrin e 
orëve shtesë që duhet të realizo-
hen. “Nga 25 pagesat individ-
uale të testuara me vlerë të për-
bashkët prej 82,995 euro, kemi 
vërejtur se janë kompensuar pa 
dëshmi për plotësimin e orëve 
mbi normë dhe honorarë vlera 
prej 11,248 euro”.

Vazhdon dukuria e 
“parashutistëve”
Në UP vazhdimisht ka qenë 

e pranishme konkurrenca jo e 
barabartë në mes kandidatëve 
për të marrë statusin e studen-
tit. Një numër i konsiderueshëm 
i studentëve vazhdimisht ndër 
vite janë pranuar pa asnjë kriter, 
e as pa konkurs. Ky kontingjent 
i studentëve zakonisht regjistro-
hen pas afatit të rregullt përmes 
ndikimeve politike dhe fillojnë 
procesin mësimor në fund të se-
mestrit të parë. 

Së fundi, në vitin akademik 
2012-2013, Universiteti i Prishti-
nës pranoi rreth 150 studentë 
në drejtimin e shkencës politike 
në mospërputhje me kriteret e 
regjistrimit, me disa prej tyre 
që figurojnë në listën e admin-
istratës madje edhe vetëm nga 
muaji mars. Gazeta JNK, ka ra-
portuat se në Departamentin e 
Shkencës Politike të Fakultetit 
Filozofik, në vitin akademik 
2012-2013, u pranuan 144 stu-
dentë më shumë se sa parashihej 
me konkurset e shpallura nga 
Universiteti i Prishtinës. Katër 
prej tyre figurojnë të regjistru-
ar gati fare në fund të vitit aka-
demik, që nga mbarimi i marsit 
2013. Regjistrimi i afër 150 stu-
dentëve shtesë, ndërkohë, është 

i jashtëligjshëm sepse nuk pa-
ti konkurse përkatëse të shpal-
lura nga UP-ja. Përveç katër 
studentëve të pranuar në mua-
jin mars, tridhjetë e shtatë stu-
dentë figurojnë se ishin regjis-
truar ndërmjet datës 9-14 janar 
2013, pra pasi kishte përfundu-
ar semestri i parë i studimeve.

Me këtë problematikë gjatë 
ligjëratave është përballur Arben 
Hajrullahu, profesor në Depar-
tamentin e Shkencës Politike në 
Fakultetin Filozofik. Ai ka thë-
në për Preportr se kjo dukuri ka 
ndodhur vazhdimisht ndër vite 
dhe se për këtë arsye ka disa vite 
që ai është tërhequr nga procesi 
i pranimit të studentëve në këtë 
departament. 

“Po e përmend një rast, kur 
në fund të dhjetorit 2010 në De-
partamentin e Shkencës Politike 
e sollën një kontingjent diku 30-
50 studentë të rinj. Reagimi im 
ishte se këta studentë nuk mund 
të fillonin ndjekjen e mësimit të 
ofruar nga unë së bashku me ata 
që kishin filluar qysh në fillim të 
semestrit, në tetor. Gjithashtu 
sqarova se nuk kam asgjë per-
sonale me studentët e pranuar 
jashtë çdo afati e rregulle, por 
u thash që duhet të mbanin orë 
shtesë, pasi që ligjëratat kishin 
filluar qysh para më shumë se dy 
muajve. Ndërsa reagimi i shu-
micës së studentëve të pranu-
ar jashtë çdo rregulle ishte se 
vetëm me mua po kanë prob-
leme në këtë aspekt dhe se ata e 
kanë mbështetjen qeverisë dhe e 
njerëzve aty për të filluar studi-
met në këtë mënyrë dhe periud-
hë kohore”, theksoi Hajrullahu.

Rektorati jotransparent 
Gjatë realizimit të këtij hu-

lumtimi Preportr, ka pasur për 
qëllim që të bëjë edhe një mon-
itorim të kualifikimeve aka-
demike dhe punimeve shken-
core të të gjithë profesorëve që 
ligjërojnë në UP. Edhe pse është 
bërë kërkesa për qasje në doku-
mente publike në rektorat (më 
24.05.2013), ky institucion nuk 
na ka lejuar qasje në këto doku-
mente, edhe përkundër pritjes 
mbi pesë muaj dhe kontaktit të 
shpeshtë gjatë gjithë kësaj peri-
udhe kohore. 

Gjithashtu, për të gjitha 
çështjet e cekura në këtë hu-
lumtim Preportr ka kërkuar 
që të bëjë intervistë me rekto-
rin te Universitetit të Prishti-
nës “Hasan Prishtina”, Ibra-
him Gashi, por kjo nuk na është 
mundësuar me arsyetimin se 
rektori ka agjendë të ngjeshur. 
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Fakulteti i shkencave 
matematike-Natyrore: 
5 departamente, asnjë revistë 
shkencore

Fakulteti ekonomik:
5 departamente, asnjë revistë 
shkencore

Fakulteti i Ndërtim-
tarisë dhe arkitek-
turës: 
2 departamente, asnjë revistë 
shkencore 

Fakulteti i inxhinier-
isë elektrike dhe 
kompjuterike:
6 departamente, asnjë revistë 
shkencore

Fakulteti i inxhinierisë 
mekanike:
4 departamente, asnjë revistë 
shkencore

 
Fakulteti i mjekësisë: 
6 departamente, asnjë revistë 
shkencore 

Fakulteti i bujqësisë 
dhe veterinarisë: 
6 departamente, asnjë revistë 
shkencore

Fakulteti i gjeoshken-
cave dhe teknologjisë 
- dega në mitrovicë:
4 departamente, asnjë revistë 
shkencore 

Fakulteti i gjeoshken-
cave dhe teknologjisë: 
4 departamente, asnjë revistë 
shkencore

Fakulteti i shkencave 
të aplikuara – Ferizaj:
3 departamente, asnjë revistë 
shkencore

“Ky botim është realizuar me përkrahjen nga projekti promovimi i shoqërisë demokratike (dsp) – i financuar nga zyra zvicerane për bashkëpunim në Kosovë (sCo-K) dhe menaxhuar nga fondacioni Kosovar për shoqëri Civile (KCsf)”. 
përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e ojq Çohu dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i sCo-K-së apo KCsf-së.

“Ky botim është financuar nga projekti promovimi i shoqërisë demokratike (dsp) – i financuar nga zyra zvicerane për bashkëpunim në Kosovë (sCo-K) dhe menaxhuar nga fondacioni Kosovar për shoqëri Civile (KCsf)”


