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Lista e shkurtesave

FBV  Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinës

FIEK  Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

FIM  Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

FNA  Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës

FSHA  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara

FSHMN Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

FSHS  Fakulteti i Shkencave Sportive

KEC  Qendra për Arsim e Kosovës

KFOS  Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

KITU  Koalicioni për Integritet dhe Transparencë në Universitet

MASHT Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë

OJQ  Organizatë joqeveritare

QPM  Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie

SEMS  Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Studentëve

UP  Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
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Përmbledhje ekzekutive

Qëllimi i këtij hulumtimi është që të mësohet më shumë për perceptimet e studentëve lidhur me cilësinë aka-
demike dhe gjendjen e përgjithshme në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Hulumtimi është realizuar 
në kuadër të përpjekjeve të Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universitet (KITU) për të ndikuar në 
zbatimin e standardeve të integritetit akademik dhe atyre të cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë. Hapi i parë i 
hulumtimit ka qenë sondazhi me një mostër përfaqësuese të përbërë prej 1,492 studentëve nga të gjitha njësitë 
akademike, për të vazhduar pastaj me intervista në grupe fokusi të përbëra prej studentëve, si dhe me intervista 
individuale me persona që nuk janë studentë, por që kanë njohuri të mirë për gjendjen në Universitetin e Prisht-
inës. Sondazhi është realizuar në maj të vitit 2017, ndërsa pjesa cilësore e hulumtimit një vit më vonë.

NË VIJIM ËSHTË PREZANTUAR NJË PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E TË 
GJETURAVE KRYESORE TË HULUMTIMIT:

1
   ORGANIZIMI I PROCESIT MËSIMOR. - Orari mësimor kryesisht shpallet me kohë, ndërkaq 
të dhënat për rregullsinë e stafit akademik ndryshojnë sipas njësisë akademike. Një numër i konsider-
ueshëm i studentëve të anketuar (37.2%) raportojnë se ka lëndë ku më shumë se gjysma e ligjëratave, 
mbahen nga asistentët, në vend të profesorëve. Nga analiza del se edhe dukuria e plotësimit të listave 
të pranisë së profesorëve për qëllim të realizimit të pagesave, edhe pa i mbajtur fare orët, nuk është e 
pazakonshme.

2
   CILËSIA E MËSIMDHËNIES DHE TË NXËNIT. - Nga sondazhi del se studentët janë, në përg-
jithësi, të kënaqur me cilësinë e ligjëratave dhe ushtrimeve, por kjo demantohet, në masë të madhe, nga 
intervistat e thelluara. Sipas fjalëve të studentëve, ajo që u mungon ligjëratave në UP është ndërveprimi 
i stafit akademik me studentët. Mbi 65% e studentëve të anketuar konsiderojnë se profesorët ju ofrojnë 
“shumë “ ose “mjaft” hapësirë për të qenë aktivë në ligjërata. Edhe ky rezultat i sondazhit kontestohet 
nga intervistat individuale dhe në grupe fokusi ku, pothuaj se, të gjithë bashkëbiseduesit pajtohen se 
studentët nuk janë shumë të përgatitur ose të vullnetshëm për ndërveprim gjatë ligjëratave dhe ushtri-
meve, përkundër që arsyet për këtë mungesë të gatishmërisë/vullnetit i shohin ndryshe.

3
   LITERATURA. – Në të shumtën e rasteve profesorët rekomandojnë vetëm literaturë në gjuhën 
shqipe. Me ndonjë përjashtim, studentët e intervistuar nuk shprehen kundër shfrytëzimit të literaturës 
në gjuhën angleze; përkundrazi, i vlerësojnë profesorët që ju rekomandojnë literaturë të tillë. Materialet 
alternative, siç janë sllajdet dhe dispensat, si burime të vetme të literaturës vazhdojnë të shfrytëzohen 
nga një numër i konsiderueshëm i profesorëve, edhe pse nuk mund të thuhet se ata përbëjnë shumicën 
e stafit akademik.
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4
   PUNA PRAKTIKE. - Puna praktike vazhdon të jetë pikë e dobët e programeve studimore në Uni-
versitetin e Prishtinës. Një formë e shpërfaqjes së kësaj dobësie është mosinformimi i studentëve për 
punën praktike si pjesë e programit mësimor. Dobësia tjetër ka të bëj me shkallën dhe cilësinë e real-
izimit të punës praktike. Të intervistuarit pajtohen se puna praktike gjatë studimeve është e mangët ose 
nuk realizohet fare. Puna praktike mungon edhe në ato fusha ku shpenzimet për organizimin e saj do 
të ishin relativisht të ulëta, siç janë shkencat shoqërore dhe humane. Si arsye kryesore për mungesën e 
punës praktike shihet shpërputhja e madhe në mes të numrit të studentëve dhe të stafit akademik, e cila 
e bën të pamundur organizimin efektiv të punës praktike. Arsyeje tjetër është mungesa e interesimit 
tek stafi akademik.

5
   VLERËSIMI I STUDENTËVE DHE SFIDAT E VLERËSIMIT. -  Shumica e të intervistuarve 
konsiderojnë se suksesi i studentëve nuk është rezultat i punës së tyre, si për shkak të prezencës së 
lartë të kopjimit, ashtu edhe për shkak të mënyrës së vlerësimit nga ana e profesorëve. Për vlerësimin e 
vazhdueshëm ose raportohet se nuk ekziston ose se është me mangësi serioze. Një prej mangësive është 
mosmbajtja e kolokuiumeve që parashihen me planprogram. Kryesisht, nota e studentit varet nga vlerë-
simi përfundimtar. Përsëritja e testeve me pyetje kryesisht të ngjajshme nga afatet e kaluara të provimeve 
raportohet nga më pak se 68% e studentëve të anketuar dhe konfirmohet përmes intervistave në grupe 
fokusi dhe intervistave me bashkëbiseduesit jostudentë. Kjo shihet si një faktor ndikues në rezultatin 
joreal të vlerësimit të studentëve.

Dukuria e kopjimit në provime vazhdon të jetë mjaft e përhapur në mesin e studentëve të UP. Rreth 80% e të 
anketuarve e konfirmojnë këtë, ndërsa 55% e të anketuarve konsiderojnë se në kopjim përfshihen “një 
numër i madh” ose “rreth gjysma” e studentëve. Të gjithë bashkëbiseduesit, në një mënyrë ose tjetër, e 
pranojnë se kopjimi konsiderohet “si aftësi dhe jo si vlerë shoqërore-morale e papranueshme”. Masat 
ndëshkuese për ata që kopjojnë reduktohen në largimin nga provimi dhe, aty-këtu, ndonjë inicim të 
procedurës disiplinore, pa rezultat të qartë të saj.

6
   PËRFAQËSIMI STUDENTOR. - Studentët nuk janë aktivë në organizatat studentore – këtë e 
pohojnë 95% të pjesëmarrësve në sondazh. Në përgjithësi, ekziston një perceptim negativ për punën 
e organizatave studentorë. Kjo nuk vërehet aq shumë nga sondazhi, por del në pah nga intervistat e 
zhvilluara. Përfaqësuesit studentorë e pranojnë se studentët kanë shumë pak njohuri për punën e orga-
nizatave të tyre dhe veprimin e tyre brenda organeve të universitetit. 

7
   ORGANET DREJTUESE DHE RAPORTET BRENDA UP. - Kur bëhet fjalë për raportet në 
mes të studentëve dhe personelit akademik, shumica e të anketuarve shprehen se ato janë “shumë të 
mira” ose “të mira” – 75.5% për raportet “profesor-student” dhe 81.8% për raportet “asistent-student”. 
Shumica e studentëve janë mjaft të kënaqur me punën e shërbimeve të administratës në njësi akade-
mike, ndërsa akoma më të kënaqur me funksionimin e SEMS-it. Vlerësimi i studentëve për punën e 
organeve drejtuese të niveleve të ndryshme është mesatar, ndërsa rëndom është më i mirë për ato organe 
që për kah natyra e punës janë më afër studentit, p.sh. notë më të lartë merr departamenti në raport me 
rektorin ose Këshillin Drejtues. 
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NË BAZË TË TË GJETURAVE JANË NXJERRË DISA REKOMANDIME PËR 
PËRMIRËSIMIN E GJENDJES NË UP:

    Të vendoset një sistem i besueshëm për përcjelljen e mbajtjes së ligjëratave dhe ushtrimeve, si dhe  të zbato-
hen sanksione ndaj stafit akademik që nuk e kryen obligimin e vet ose bën keqpërdorime me lista të pranisë 
së studentëve, me qëllim të realizimit të pagesave për orët që nuk janë mbajtur.

    Të zbatohet një sistem i mirëfilltë i vlerësimit të stafit akademik nga ana e studentëve, duke i shfrytëzuar 
rezultatet e vlerësimit për përmirësimin e performancës së përgjithshme të institucionit. Po ashtu, cilësia e 
mësimdhënies të jetë temë e vazhdueshme diskutimi në departamente, këshilla të njësive akademike dhe në 
Senatin e Universitetit.

      Qendra e UP për Përsosmëri në Mësimdhënie të zhvillojë dhe të realizojë programe të përshtatshme të 
trajnimit për mësimdhënës në fushën e metodologjive të mësimdhënies dhe të vlerësimit, si dhe të ofrojë 
këshillime individuale për personelin akademik.

      Të punohet në vazhdimësi për ta përmirësuar raportin numerik mësimdhënës-studentë, në veçanti në ato 
njësi akademike ku ky raport është shumë më i keq sesa në nivel të UP.

      Realizimi i punës praktike gjatë studimeve nuk ka alternativë, prandaj Universiteti duhet të ndërtojë kapac-
itete në nivel të njësive akademike dhe në nivel të institucionit që studentët ta realizojnë punën praktike që 
parashihet me programin mësimor. 

      Të përpilohen udhëzues për vlerësimin e studentëve të cilët do të shërbenin si orientim orientim me rastin 
e hartimit të programeve të veçanta mësimore dhe planprogrameve të lëndëve. Po ashtu, udhëzuesit do t’i 
shërbenin mësimdhënësve si referencë vlerësimi. 

      Të gjitha organet e Universitetit dhe organet përfaqësuese të studentëve duhet t’i bashkojnë forcat për të ju 
kundërvënë dukurisë së kopjimit në Universitet, duke punuar në ndërgjegjësimin e mësimdhënësve dhe 
të studentëve, por edhe në marrjen e masave ndaj shkelësve. Kopjimi duhet të konsiderohet shkelje e rëndë 
disiplinore për të cilën shqiptohen sanksione serioze. 
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1. Hyrje

Nga periudha e pasluftës ka pasur zhvillime të shumta në dhe rreth Universitetit të Prishtinës, të cilat kanë ndi-
kuar në degradimin e cilësisë dhe rënien e reputacionit të institucionit më të madh të arsimit të lartë në Kosovë. 
Politizimi i tejskajshëm, nepotizmi dhe klanizimi, injorimi i detyrave të punës, shkelja e kritereve akademike, 
tolerimi i praktikave korruptive dhe i formave të ndryshme të mashtrimit akademik,  janë vetëm disa nga duku-
ritë negative që e kanë vënë Universitetin në qendër të vëmendjes së publikut.

Gjatë kësaj periudhe, qëndrimi i studentëve, kryesisht, është shprehur përmes organizatave studentore, të cilat, 
në shumë raste kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të instrumentalizuara nga subjektet politike ose klanet brenda 
universitetit. Ndërkaq, të pakta kanë qenë rastet kur vet studentët kanë pasur mundësi t’i shprehin qëndrimet 
e tyre në raport me gjendjen në Universitet. Kjo është edhe arsyeja që ky hulumtim përqendrohet pikërisht tek 
perceptimet e studentëve.

Hulumtimi është realizuar në kuadër të veprimtarisë së Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universi-
tet (KITU), i cili është themeluar në fillim të vitit 2017 dhe përfshin në vete 10 organizata joqeveritare, aktive në 
fushën e arsimit, transparencës dhe anti-korrupsionit. Koalicioni udhëhiqet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri 
të Hapur (KFOS), i cili edhe është financues i këtij hulumtimi. 

Vet hulumtimi paraqet kontributin të e dy organizatave anëtare të Koalicionit. Instituti “EdGuard”, e ka realizuar 
sondazhin me studentë, ndërsa Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka qenë përgjegjëse për përpunimin e rezu-
ltateve të hulumtimit sasior, realizimin e e  pjesës cilësore të hulumtimit, dhe në fund dhe hartimin e raportit të 
hulumtimit. Për shkaqe objektive dhe teknike ka pasur vonesa në realizimin e hulumtimit, kështu që sondazhi 
me studentë është realizuar në maj të vitit 2017, ndërsa pjesa tjetër e hulumtimit një vit më vonë. 
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2. Qëllimi i hulumtimit

Qëllimi i këtij hulumtimi është që të mësohet më shumë për perceptimet e studentëve në lidhje me cilësinë akade-
mike dhe gjendjen e përgjithshme në Universitetin e Prishtinës.

PYETJA HULUMTUESE ËSHTË:

Çfarë mendojnë studentët e Universitetit të Prishtinës lidhur me cilësinë akademike dhe 
gjendjen e përgjithshme në Universitet?

DISA NGA NËNPYETJET QË MUND TË NXIRREN PREJ KËTU JANË:

1 Sa janë të kënaqur studentët me atë që ua ofron institucioni ku studiojnë dhe 
personeli i tij?

2  Çfarë mendojnë ata për cilësinë e punës akademike që bëhet në Universitet?

3  Sa është e pranishme dukuria e mashtrimit dhe e kopjimit në Universitet?

4  Si e shohin rolin e organizatave studentore në përfaqësimin e interesit studentor?
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3. Metodologjia e hulumtimit

Ky hulumtim përbëhet nga sondazhi i realizuar me studentë të UP dhe një varg intervistash në  grupe fokusi dhe 
individuale që e kanë pasuar sondazhin. 

Pjesa kuantitative e këtij hulumtimi është realizuar me mostër të madhe, gjithëpërfshirëse dhe reprezentative, 
në mënyrë që të rezultatet e tij të mund të përgjithësohen në nivel universiteti. Për realizimin e këtij hulumtimi, 
në total është përzgjedhur një mostër prej afro 1,500 studentësh apo rreth 3% e totalit të studentëve të UP-së. 
Për të siguruar përfaqësim proporcional të studentëve në mostër është përdorur mostra e shtresëzuar (strata) 
proporcionale. Më konkretisht, njësia akademike, niveli i studimeve (Baçelor&Master) dhe gjinia e studentëve 
janë konsideruar si strata të veçanta me rastin e përcaktimit të mostrës së hulumtimit, prandaj për secilën nga 
këto tri strata janë përzgjedhur rreth 3% e studentëve si mostër e këtij hulumtimi.

Përzgjedhja e respodentëve për intervistim sipas mostrës së paracaktuar është bërë në mënyrë të rastësishme, 
përmes procedurave të duhura metodologjike të mbështetura në parimin e rastësisë dhe, në parim, secili student 
ka pasur gjasë të barabartë për të qenë pjesë e këtij hulumtimi. Realizimi i hulumtimit në terren, përkatësisht 
intervistimi i respodentëve është realizuar nga intervistues të trajnuar dhe me përvojë në hulumtime të tilla gjatë 
muajit maj 2017.

Si instrument për realizimin e hulumtimit sasior është përdorur pyetësori, i cili është hartuar posaçërisht për 
nevoja të këtij hulumtimi dhe duke marrë parasysh veçantitë e UP-së. Pyetësori kryesisht ka qenë i ndërtuar me 
pyetje të tipit të mbyllur, ku studentët kanë pasur mundësi të zgjedhin njërin nga opsionet e ofruara si përgjigje 
në pyetjen përkatëse (përfshirë edhe mundësinë për të mos dhënë përgjigje). Ndërsa në fund, pyetësori ka pasur 
edhe pyetje të hapura, ku studentët kanë pasur mundësi të japin idetë e vlerësimet e tyre për çfarëdo çështje që 
ata e kanë vlerësuar të rëndësishme e që nuk ka qenë e përfshirë në pjesën e pyetjeve të tipit të mbyllur. Pyetësori 
përbëhet nga 68 pyetje që mund të ndahen në kategoritë vijuese:

1. PYETJE TË PËRGJITHSHME PËR STUDENTIN (1-14)

2. PYETJE RRETH STUDIMEVE (15-52)

2.1. Kryerja e obligimeve nga institucioni (15-19)
2.2. Kryerja e obligimeve nga personeli akademik (20-28)
2.3. Mësimdhënia dhe konsultimet (29-32)
2.4. Qasja në literaturë (33-36)
2.5. Puna praktike (37-39)
2.6. Vlerësimi i studentëve (40-47)
2.7. Mashtrimi dhe kopjimi (48-49)
2.8. Punimi i diplomës (50-52)
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3. PYETJE TË PËRGJITHSHME PËR GJENDJEN NË UP (53-

3.1. Përfaqësimi studentor (53-57)
3.2. Raporti i personelit ndaj studentëve (58-60)
3.3. Shërbimet për studentë (61-62)
3.4. Pyetje të tjera (63-68)

Rezultatet e sondazhit janë përmbledhur në bazën e të dhënave që mund të analizohet me programe statistikore 
të ndryshme, duke ofruar të dhëna të mjaftueshme sasiore. Analiza e të dhënave sasiore është bërë me programin 
“SPSS”, versioni 23 dhe është shfrytëzuar për realizimin e pjesës cilësore të hulumtimit.

Pjesa cilësore e këtij hulumtimi është realizuar në maj dhe në qershor të vitit 2018 dhe ka pasur për qëllim të 
mbledhë informata plotësuese për të dhënat e marra përmes hulumtimit kuantitativ, si dhe të verifikohen disa 
nga gjetjet e tij. Për këtë arsye, janë realizuar pesë intervista në grupe fokusi me studentë, duke përfshirë:

•	 Një grup i studentëve baçelor të shkencave shoqërore, humane dhe arteve;
•	 Një grup i studentëve baçelor të shkencave të natyrës, shkencave inxhinierike, mjekësore dhe bujqësore;
•	 Një grup i përzier i studentëve master;
•	 Një grup i përzier i studentëve baçelor;
•	 Një grup i studentëve, përfaqësues të organizatave studentore.

Secili grup fokusi është përbërë nga 5-9 studentë, ndërsa intervistimi është bërë duke shfrytëzuar protokolle të 
veçanta. Për shkak të numrit të madh të fushave që përfshihen në studim, jo të gjitha pyetjet i janë bërë të gjitha 
grupeve të fokusit, por është synuar që përgjigja në secilën pyetje të merret nga të paktën tri grupe fokusi. 

Po ashtu, në mënyrë që të kuptojmë këndvështrime të tjera për qëllime krahasimi janë realizuar katër intervista 
të thelluara me individë që nuk janë studentë, por që kanë njohuri të mira për gjendjen në UP: 

•	 Një mësimdhënës i shkencave shoqërore;
•	 Një mësimdhënës i shkencave mjekësore;
•	 Një përfaqësues i një OJQ-je që merret me arsimin e lartë;
•	 Një gazetar që e përcjellë gjendjen në arsimin e lartë.

Edhe për intervistat individuale janë zhvilluar protokolle të veçanta. Intervistuesit i kanë nxjerrë transkriptet 
e intervistave të cilat janë analizuar bashkë me gjetjet e sondazhit, duke rezultuar me gjetjet e përgjithshme të 
hulumtimit.
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TË DHËNA TË 
PËRGJITHSHME 

PËR SONDAZHIN
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4.  Të dhëna të përgjithshme  
për sondazhin

Në sondazh janë përfshirë 1,492 studentë nga të 14 njësitë akademike të Universitetit të Prishtinës. Megjithatë, 
jo të gjithë të anketuarit kanë dhënë përgjigje në të gjitha pyetjet, prandaj edhe numri i respondentëve për pyetje 
të ndryshme nuk është i njëjtë.

Tabela 1 jep strukturën e respondentëve të përfshirë në hulumtim, sipas njësive akademike dhe sipas gjinisë. Me 
këtë rast, duhet theksuar se në sondazh është përfshirë edhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj i cili, 
ndërkohë, është ndarë nga Universiteti i Prishtinës. 

Tabela 1:    Studentët sipas njësive akademike dhe gjinisë

NJËSIA AKADEMIKE M F GJITHSEJ

Fakulteti Ekonomik 140 171 311

Fakulteti Filozofik 55 71 126

Fakulteti i Arteve 19 14 33

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 33 21 54

Fakulteti i Edukimit 34 113 147

Fakulteti i Filologjisë 31 86 117

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 42 28 70

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 36 12 48

Fakulteti i Mjekësisë 60 66 126

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe i Arkitekturës 54 32 86

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore 39 64 103

Fakulteti i Shkencave Sportive 17 12 30

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 16 14 30

Fakulteti Juridik 79 125 204

Gjithsej UP 655 829 1,485
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Master Baçelor

Grafiku 1    

Studentët sipas nivelit dhe vitit të studimeve

17.4% 82.6%

Siç shihet nga Grafiku 1, 82.6% të pjesëmarrësve të sondazhit janë studentë të 

nivelit baçelor, ku përfshihen edhe studentët e programeve 5 ose 6-vjeçare të 

studimeve themelore që ofrohen në Fakultetin e Mjekësisë. Ndërkaq, 17.4% e 

pjesëmarrësve në sondazh janë studentë të nivelit master.

27%
Baçelor 1

25.7%
Baçelor 2

20.7%Baçelor 3

7.7%Baçelor 4

1%Baçelor 5

0.4%Baçelor 6

12.7%
Master 1

4.8%
Master 2



GJENDJA DHE PROBLEMET NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
PERCEPTIMI I STUDENTËVE

18

Edhe pse mostra ka qenë e rastësishme, nota mesatare e studentëve të anketuar del mjaft e lartë – 8.08 (Fem-
rat – 8.19, Meshkujt – 7.95). Notën mesatare më të lartë e kanë studentët e Fakultetit të Arteve (8.89), të pasuar 
nga studentët e  Fakultetit Juridik (8.24) dhe atij Ekonomik (8.23). Ndërkaq, notën mesatare më të ulët e kanë 
studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës – 7.67.

Nga tabelat 2 dhe 3 shihet se ekziston një lidhje në mes të notës mesatare të studentit dhe pjesëmarrjes së rregullt 
në ligjërata dhe ushtrime, respektivisht shprehive të mira të të mësuarit. Kjo vërtetohet edhe me testin statistikor 
ANOVA, vlerat e të cilit janë dhënë poshtë tabelave përkatëse. 

Tabela 2   Nota mesatare në varësi nga pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime

Pjesëmarrja e 
studentit në ligjërata 
dhe ushtrime

Nota  
mesatare

Studentët

N %

Shumë i/e rregullt 8.26 717 52.0%

I/E rregullt 7.95 414 30.0%

Mesatarisht i/e rregullt 7.82 218 15.8%

Pak i/e rregullt 7.6 25 1.8%

Aspak i/e rregullt 7.5 6 0.4%

Gjithsej 8.08 1,380 100.0%

(F = 19.741 , p = 0.000)
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Tabela 3   Nota mesatare në varësi nga shprehitë e të mësuarit

Shprehitë e të mësuarit të studentëve
Nota  

mesatare

Studentët

N %

Zakonisht mësoj vetëm para kohës së 
provimeve

7.72 207 15.0%

Mësoj para kohës së provimeve,  
por mësoj kohë pas kohe edhe gjatë 
semestrit

8.03 470 34.1%

Mësoj në mënyrë sistematike gjatë gjithë 
semestrit

8.22 702 50.9%

Gjithsej 8.08 1,379 100.0%

(F = 21.697 , p = 0.000)

Ngjallë kureshtje fakti se nota mesatare e studentëve që banojnë pa qira tek familja ose tek të afërmit në Prishtinë 
është më e lartë se sa nota mesatare e studentëve që banojnë me qira ose udhëtojnë  dhe dallimet janë statistikisht 
sinjifikante   (Tabela 4).
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Tabela 4   Nota mesatare në varësi nga forma e banimit ose largësia e udhëtimit

Banimi-udhëtimi
Nota  

mesatare
Studentët

N %

Banoj pa qira në Prishtinë (te 
familja, të afërmit, etj.)

8.21 389 28.2%

Banoj me qira në Prishtinë 7.98 422 30.6%

Banoj në konvikt 8.16 133 9.6%

Udhëtoj deri 20 kilometra (njëri 
drejtim)

8.08 161 11.7%

Udhëtoj mbi 20 kilometra (njëri 
drejtim)

8.00 274 19.9%

Gjithsej 8.08 1,379 100.0%

(F = 3.515, p = 0.002)

Mesatarja e shpenzimeve që bëjnë studentët gjatë një muaji vlerësohet të jetë më pak se € 137  me ca dallime në 
mes të fakulteteve, ku më së shumti shpenzojnë studentët e mjekësisë (€ 179) dhe më së paku ata të juridikut (€ 
115). Megjithatë, nuk vërehet ndonjë lidhje në mes të shpenzimeve dhe notës mesatare të studentëve. 
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5. Organizimi i procesit mësimor

Mbi 63% të studentëve të përfshirë në sondazh konfirmojnë se orari mësimor shpallet me kohë, para fillimit të semes-
trit, por kjo nuk qëndron për të gjitha njësitë akademike. Kështu, vetëm 21.2% të studentëve të anketuar të Fakultetit të 
Arteve konfirmojnë shpalljen e orarit mësimor me kohë, si dhe 39% të studentëve të Fakultetit të Edukimit. Sidoqoftë, 
60.8% të studentëve të anketuar pohojnë se orari mësimor ndryshon shpesh ose disa herë gjatë semestrit (Grafiku 2). 

Grafiku 2    Ndryshimi i orarit mësimor gjatë semestrit
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shpesh gjatë 
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Po, ndryshon 
disa herë gjatë 
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shpallet në fillim

Nuk e di
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“Ka që e mbajnë orën vetëm 45 minuta 
dhe me aq e përfundojnë. Ka që vijnë 
vetëm për t’i plotësuar listat, sa për të 
thënë që e ka mbajtë ligjëratën”.
(Student, Baçelor, viti II)

  

“Ka që e mbajnë orën vetëm 45 minuta dhe me aq e 
përfundojnë. Ka që vijnë vetëm për t’i plotësuar listat, sa për 

të thënë që e ka mbajtë ligjëratën”. 
 (Student, Baçelor, viti II)
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Studentët raportojnë se profesorët dhe asistentët janë, kryesisht, të rregullt në orët e mësimit. Kështu, 85% e 
të anketuarve pohojnë se vonesa më të gjata se 15 minuta në ligjërata nuk ka nga asnjë profesor ose ka nga një 
numër i vogël i profesorëve. Ndërkaq, kur bëhet fjalë për ushtrime, 90.6% e studentëve të anketuar raportojnë 
se asnjë asistent nuk vonohet në mësim ose vonesa ka tek një numër i vogël i tyre.  Po ashtu, vetëm 16.3% e stu-
dentëve raportojnë se ligjërata e humbur nuk kompensohet, ndërsa 21.3% e pohojnë të njëjtën gjë për ushtrimet 
e humbura. 
 
Nga intervistat e zhvilluara në grupe fokusi dhe me individë nuk mund të nxirret një përfundim i përgjithshëm 
për rregullsinë e mësimdhënësve në ligjërata, pasi kjo varet nga fakulteti. Megjithatë, të dhënat nga hulumtimet e 
bëra nga OJQ-të dhe auditimet e kryera brenda UP flasin për orë të humbura të cilat nuk zëvendësohen ose mba-
hen nga asistentët. Nga ana tjetër, duket se dukuria e plotësimit të listave të pranisë nga stafi akademik  për qëllim 
të realizimit të pagesave, edhe pa i mbajtur fare orët, nuk është e pazakonshme në Universitetin e Prishtinës.

Një numër i konsiderueshëm i studentëve të anketuar (37.2%) raportojnë se ka lëndë ku më shumë se gjysma e ligjërat-
ave, në vend se nga profesori, mbahen nga asistenti. Këtë e konfirmojnë edhe të intervistuarit tonë që kanë zhvilluar 
hulumtime për këtë problematikë brenda UP. Analiza e rezultateve sipas njësive akademike tregon se kjo dukuri është 
më  pranishme në fakultetet që ofrojnë programe nga shkencat shoqërore, humane dhe artet, si dhe në Fakultetin e 
Bujqësisë dhe Veterinës dhe në FSHA-Ferizaj (Grafiku 3). Ndërkaq, më pak raste të tilla ka në fakultetet që ofrojnë 
programe nga fusha e shkencave të natyrës, atyre inxhinierike dhe shëndetësore.

“Në disa fakultete mësimi zhvillohet 
komplet nga asistentët. Profesorët janë 
të angazhuar në vende të tjera të punës, 
ndërsa asistentët i mbajnë orët e tyre”.
(Gazetare, ish-studente e UP)

  

“Në disa fakultete mësimi zhvillohet komplet nga asistentët. 
Profesorët janë të angazhuar në vende të tjera të punës, 

ndërsa asistentët i mbajnë orët e tyre”.
(Gazetare, ish-studente e UP)
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Studentët raportojnë se profesorët dhe asistentët janë, kryesisht, të rregullt në orët e mësimit. Kështu, 85% e 
të anketuarve pohojnë se vonesa më të gjata se 15 minuta në ligjërata nuk ka nga asnjë profesor ose ka nga një 
numër i vogël i profesorëve. Ndërkaq, kur bëhet fjalë për ushtrime, 90.6% e studentëve të anketuar raportojnë 
se asnjë asistent nuk vonohet në mësim ose vonesa ka tek një numër i vogël i tyre.  Po ashtu, vetëm 16.3% e stu-
dentëve raportojnë se ligjërata e humbur nuk kompensohet, ndërsa 21.3% e pohojnë të njëjtën gjë për ushtrimet 
e humbura. 
 
Nga intervistat e zhvilluara në grupe fokusi dhe me individë nuk mund të nxirret një përfundim i përgjithshëm 
për rregullsinë e mësimdhënësve në ligjërata, pasi kjo varet nga fakulteti. Megjithatë, të dhënat nga hulumtimet e 
bëra nga OJQ-të dhe auditimet e kryera brenda UP flasin për orë të humbura të cilat nuk zëvendësohen ose mba-
hen nga asistentët. Nga ana tjetër, duket se dukuria e plotësimit të listave të pranisë nga stafi akademik  për qëllim 
të realizimit të pagesave, edhe pa i mbajtur fare orët, nuk është e pazakonshme në Universitetin e Prishtinës.

Një numër i konsiderueshëm i studentëve të anketuar (37.2%) raportojnë se ka lëndë ku më shumë se gjysma e ligjërat-
ave, në vend se nga profesori, mbahen nga asistenti. Këtë e konfirmojnë edhe të intervistuarit tonë që kanë zhvilluar 
hulumtime për këtë problematikë brenda UP. Analiza e rezultateve sipas njësive akademike tregon se kjo dukuri është 
më  pranishme në fakultetet që ofrojnë programe nga shkencat shoqërore, humane dhe artet, si dhe në Fakultetin e 
Bujqësisë dhe Veterinës dhe në FSHA-Ferizaj (Grafiku 3). Ndërkaq, më pak raste të tilla ka në fakultetet që ofrojnë 
programe nga fusha e shkencave të natyrës, atyre inxhinierike dhe shëndetësore.

“Në disa fakultete mësimi zhvillohet 
komplet nga asistentët. Profesorët janë 
të angazhuar në vende të tjera të punës, 
ndërsa asistentët i mbajnë orët e tyre”.
(Gazetare, ish-studente e UP)

Grafiku 3     Raportimet e studentëve për mbajtjen e më shumë se gjysmës së 
ligjëratave nga një ose më shumë lëndë nga asistentët
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Rreth 60% e studentëve të anketuar shprehen shumë të kënaqur ose të kënaqur me rregullsinë e mbajtjes së më-
simit në UP, ndërsa 31.3% kanë qëndrim neutral ndaj kësaj çështjeje (Grafiku 4).

Grafiku 4     Kënaqshmëria e studentëve me rregullsinë e mbajtjes  
së mësimit në UP
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6.  Cilësia e mësimdhënies  
dhe të nxënit

Se metodat bashkëkohore të mësimdhënies (ligjërata interaktive që ofrojnë hapësirë për studentët për të bërë 
pyetje e për të diskutuar rreth temës; prezantime audio-vizuale; punë në grupe; ndërlidhje e mësimit teorik me 
praktikën, etj.) praktikohen “shumë” ose “mjaft” nga stafi akademik, e pohojnë 65.8% e studentëve të anketuar, 
ndërsa 33.5% janë të mendimit se metodat e tilla praktikohen “pak” ose “aspak”. Grafiku 5 i pasqyron perceptimet 
e studentëve sipas fakulteteve. Vërehet se të praktikuarit e metodave bashkëkohore të mësimdhënies më shumë 
raportohet nga studentët e fakulteteve që ofrojnë programe nga shkencat shoqërore dhe humane, me gjithë se 
disa prej tyre punojnë me numër të madh të studentëve në grupe. 

Grafiku 5     Perceptimi i studentëve për shkallën e zbatimit të metodave 
bashkëkohore të mësimdhënies nga stafi akademik
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Shumë-Mjaft Pak-Aspak

Rreth 70% e studentëve të anketuar konsiderojnë se profesorët ju ofrojnë “shumë “ ose “mjaft” hapësirë për të 
qenë aktivë në ligjërata. Ndërkaq, mbi 58% shprehen “shumë të kënaqur” ose “të kënaqur” me cilësinë e mësim-
dhënies (Grafiku 6). 
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Grafiku 6     Kënaqshmëria e studentëve me cilësinë e mësimdhënies
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Në pyetjen se a ju ofrohen mundësi për konsultime me profesorë, 27.6% e studentëve të anketuar përgjigjen se 
mundësi të tilla ofrojnë të gjithë profesorët, 22.6% thonë se mund të konsultohen me “një numër të madh të pro-
fesorëve”, ndërsa 20.9% pohojnë se rreth gjysma e profesorëve janë në dispozicion për konsultime me studentë. 
 
Intervistat në grupe fokusi dhe ato individuale ofrojnë informata që ngjallin mjaft interesim për cilësinë e lig-
jëratave në UP. Studentët e intervistuar nuk i kontestojnë kualifikimet akademike të profesorëve, por shprehen 
në mënyrë kritike rreth asaj se çfarë demonstrojnë disa prej tyre gjatë procesit mësimor, me gjithë faktin se nuk 
ekziston një konsensus i përgjithshëm i respondentëve rreth cilësisë së procesit mësimor. Ndërkaq, të intervis-
tuarit që nuk janë studentë ndajnë mendimin se cilësia e mësimdhënies nuk është e kënaqshme. Disa prej tyre e 

  

“Ora duhet të bëhet më atraktive, duke na dhënë më shumë 
ne, studentëve, hapësirë që të kuptojmë më shumë vetë. 
Fundja, profesori nuk mund të jetë burimi i vetëm i dijes”.

 (Studente, Baçelor, viti I)
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vënë në pyetje kualifikimin e stafit akademik, por ka edhe të tillë që i referohen politikave të gabuara kadrovike, 
të cilat tolerojnë njerëz të pakualifikuar, madje edhe të tillë që janë përfshirë në veprime të palejueshme.

Të dhënat cilësore i kundërshtojnë rezultatet nga sondazhi, ku shumica e studentëve shprehen se metodat e 
mësimdhënies janë tradicionale. Në pyetjen se si do të kishit dashur të jenë ligjëratat, studentët e intervistuar 
kërkojnë të ketë më shumë ndërveprim gjatë ligjëratave. Studentët do të donin që profesorët të krijojnë një mjedis 
për komunikim më të lirshëm gjatë procesit mësimor, duke inkurajuar kështu edhe ndërveprimin me studentët. 
Po ashtu, ka vërejtje rreth përdorimit të sllajdeve, të cilat, sipas studentëve, shpesh, vetëm lexohen nga mësim-
dhënësit, në vend se të shërbejnë si mjet për konkretizimin e asaj çfarë flitet gjatë orës.

Meqë rreth 65.8% e studentëve të anketuar kanë pohuar se stafi akademik “shumë” ose “mjaft” shfrytëzon metoda 
bashkëkohore të mësimdhënies (Grafiku 5), të intervistuarit janë pyetur nëse studentët janë të përgatitur për 
ndërveprim në ligjërata dhe ushtrime. Pothuaj se të gjithë bashkëbiseduesit pajtohen se studentët nuk janë shumë 
të përgatitur ose të vullnetshëm për ndërveprim gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve, por arsyet për këtë mungesë 
të gatishmërisë/vullnetit i shohin ndryshe. Një pjesë ua hedhin fajin profesorëve për “mungesë atraktiviteti” në 
ligjeratat e tyre, ndërsa pjesa tjetër konsiderojnë se vet studentët hezitojnë të përfshihen për shkak të përgatitjes 
së pamjaftueshme të tyre, frikës e të ngjashme. Ndërkaq, një bashkëbisedues e hedh përgjegjësinë tek studentët, 
të cilët mbajnë qëndrim “oportunist” në vend të se të jenë proaktivë.

“Nuk janë të përgatitur dhe për këtë arsye 
nuk hynë në bisedë me profesorin. Prej 
secilës gjeneratë, mund të veçohen vetëm 
katër ose pesë studentë aktivë”.
(Student, Master, viti II)

  

“Nuk janë të përgatitur dhe për këtë arsye nuk hynë në 
bisedë me profesorin. Prej secilës gjeneratë, mund të 

veçohen vetëm katër ose pesë studentë aktivë”.
 (Student, Master, viti II)
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vënë në pyetje kualifikimin e stafit akademik, por ka edhe të tillë që i referohen politikave të gabuara kadrovike, 
të cilat tolerojnë njerëz të pakualifikuar, madje edhe të tillë që janë përfshirë në veprime të palejueshme.

Të dhënat cilësore i kundërshtojnë rezultatet nga sondazhi, ku shumica e studentëve shprehen se metodat e 
mësimdhënies janë tradicionale. Në pyetjen se si do të kishit dashur të jenë ligjëratat, studentët e intervistuar 
kërkojnë të ketë më shumë ndërveprim gjatë ligjëratave. Studentët do të donin që profesorët të krijojnë një mjedis 
për komunikim më të lirshëm gjatë procesit mësimor, duke inkurajuar kështu edhe ndërveprimin me studentët. 
Po ashtu, ka vërejtje rreth përdorimit të sllajdeve, të cilat, sipas studentëve, shpesh, vetëm lexohen nga mësim-
dhënësit, në vend se të shërbejnë si mjet për konkretizimin e asaj çfarë flitet gjatë orës.

Meqë rreth 65.8% e studentëve të anketuar kanë pohuar se stafi akademik “shumë” ose “mjaft” shfrytëzon metoda 
bashkëkohore të mësimdhënies (Grafiku 5), të intervistuarit janë pyetur nëse studentët janë të përgatitur për 
ndërveprim në ligjërata dhe ushtrime. Pothuaj se të gjithë bashkëbiseduesit pajtohen se studentët nuk janë shumë 
të përgatitur ose të vullnetshëm për ndërveprim gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve, por arsyet për këtë mungesë 
të gatishmërisë/vullnetit i shohin ndryshe. Një pjesë ua hedhin fajin profesorëve për “mungesë atraktiviteti” në 
ligjeratat e tyre, ndërsa pjesa tjetër konsiderojnë se vet studentët hezitojnë të përfshihen për shkak të përgatitjes 
së pamjaftueshme të tyre, frikës e të ngjashme. Ndërkaq, një bashkëbisedues e hedh përgjegjësinë tek studentët, 
të cilët mbajnë qëndrim “oportunist” në vend të se të jenë proaktivë.

“Nuk janë të përgatitur dhe për këtë arsye 
nuk hynë në bisedë me profesorin. Prej 
secilës gjeneratë, mund të veçohen vetëm 
katër ose pesë studentë aktivë”.
(Student, Master, viti II)

7. Literatura

Shumica e studentëve të anketuar raportojnë se profesorët rekomandojnë shfrytëzimin e librave, kryesisht në 
gjuhën shqipe (Tabela 5). 

Tabela 5     Librat/literatura e rekomanduar nga profesorët

 
 

 
Vetëm libër/
literaturë në 

gjuhën shqipe

Kombinim i librave/
literaturës në gjuhën 
shqipe dhe angleze

Vetëm libër/
literaturë në 

gjuhën angleze

Të gjithë profesorët 50.0% 6.6% 3.5%

Një numër i madh i 
profesorëve

28.4% 13.8% 4.6%

Rreth gjysma e 
profesorëve

8.8% 16.3% 5.2%

Një numër i vogël i 
profesorëve

9.6% 33.3% 25.9%

Asnjë profesor 3.1% 29.5% 60.5%

Nuk e di 0.1% 0.5% 0.3%
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Kështu, 78.4% e studentëve pohojnë se të gjithë profesorët ose një numër i madh i tyre rekomandojnë vetëm libër/
literaturë në gjuhën shqipe. Është interesant se, kur këto rezultate analizohen sipas nivelit dhe vitit të studimeve, 
nuk ka dallime thelbësore në përgjigjet e studentëve – testi statistikor χ2 jep vlerën p = 0.08. 

Rreth 62.8% e studentëve raportojnë se një numër i vogël i profesorëve, nëse ka të tillë, rekomandojnë kombinim të 
librave/literaturës në gjuhën shqipe dhe angleze. Ndërkaq, duket se rekomandimi i librave/literaturës vetëm në gjuhën 
angleze nga ana e profesorëve është dukuri mjaft e rrallë, siç shihet edhe nga Tabela 5. Nëse këto përgjigje analizohen 
sipas niveleve dhe viteve vërehet se kombinimi i literaturës në gjuhën shqipe dhe angleze ose rekomandimi i literaturës 
vetëm në gjuhën angleze, është më shumë i pranishëm në nivelet dhe vitet më të larta të studimeve, që është e pritshme.

Pyetja tjetër ndërlidhet me shfrytëzimin e materialeve mësimore alternative si burim i vetëm i literaturës. Materi-
ale të tilla janë: dispensat (skriptat), materialet jozyrtare të përkthyera, prezantimet nga ligjëratat ose kombinimi 
i të gjitha këtyre. Rezultatet përmbledhëse të përgjigjeve janë dhënë në tabelën 6. 

Tabela 6     Materialet alternative të rekomanduara nga profesorët si burim i 
vetëm i literaturës

  Vetëm 
skriptë me 

materiale të 
ndryshme

Vetëm 
materiale të 
përkthyera  
(jo zyrtare)

Vetëm 
materiale nga 
prezantimet

Materiale të 
kombinuara

Të gjithë profesorët 3.0% 1.6% 3.4% 9.7%

Një numër i madh i 
profesorëve

13.3% 8.0% 8.8% 14.1%

Rreth gjysma e 
profesorëve

14.8% 9.6% 13.0% 16.4%

Një numër i vogël i 
profesorëve

33.3% 26.4% 26.9% 25.3%

Asnjë profesor 35.1% 51.4% 46.4% 33.6%

Nuk e di 0.6% 0.1% 1.4% 0.9%

Nga tabela vërehet se shfrytëzimi i materialeve të tilla si burime të vetme të literaturës vazhdon të rekomandohet 
nga një numër i konsiderueshëm i profesorëve, edhe pse nuk mund të thuhet se ata përbëjnë shumicën e stafit 
akademik. 

Në përgjithësi, studentët e anketuar shprehen të kënaqur me cilësinë e literaturës që u rekomandohet (Grafiku 7).
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Grafiku 7     Kënaqshmëria e studentëve me cilësinë e literaturës së rekomanduar

24.0% 49.3% 21.5% 4.7% 0.5%

Shumë Mjaft Pak Aspak Nuk e di

Studentë pjesëmarrës të tri grupeve të fokusit janë pyetur lidhur me literaturën që ju rekomandohet nga profe-
sorët. Në përgjithësi, studentët ankohen për mungesë të literaturës në gjuhën shqipe, ndërsa “zgjidhjet” për këtë 
problem janë të ndryshme. Në disa fakultete kjo “zgjidhet” përmes shfrytëzimit të dispensave, ndërsa në disa 
të tjerë rekomandohet literatura në gjuhën angleze, edhe pse kjo ndodhë më rrallë. Për më tepër, shumica dërr-
muese e studentëve të nivelit master pohojnë se burim informacioni për ta janë skriptat ose sllajdet e përgatitura 
nga profesorët. Me ndonjë përjashtim, studentët e intervistuar nuk shprehen kundër shfrytëzimit të literaturës 
në gjuhën angleze; përkundrazi, i vlerësojnë profesorët që ju rekomandojnë literaturë të tillë.

Perceptimet e studentëve për furnizimin e bibliotekave të njësive akademike me literaturë të nevojshme për stu-
dimet e tyre janë përmbledhur në grafikun 8. Përderisa 44.3% e studentëve të anketuar përgjigjen se bibliotekat 
janë të furnizuara “plotësisht”, “shumë” ose “mesatarisht” me literaturë të nevojshme, 24.9% e tyre përgjigjen me 
“pak” ose “aspak”. Ndërkaq, është i habitshëm fakti se 21.7% e studenteve përgjigjen me “nuk e di”. 

  

“Kryesisht bazohemi në sllajde, dispensa e aty këtu në 
ndonjë lëndë edhe nga librat, të cilat propozohen që të 

lexohen nga një faqe e caktuar deri tek një tjetër”.  
 (Studente, Master, viti I)
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Grafiku 8     Perceptimi i studentëve për furnizimin e bibliotekave të njësive 
akademike

Në lidhje me pyetjet që kanë të bëjnë me literaturën, ekzistojnë dallime në përgjigje në mes të studentëve nga 
njësitë e ndryshme akademike, por analiza më e thellë e këtyre rezultateve do të kërkonte hulumtim të thelluar 
në ato njësi që tejkalon përmasat e këtij studimi.
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8. Puna praktike

Puna praktike është identifikuar si një ndër pikat më të dobëta në sistemin e arsimit të Kosovës. Megjithatë, 
rezultatet e sondazhit japin një pasqyrë tjetër për këtë aspekt të rëndësishëm të çdo programi studimor. Kështu, 
41.2% e studentëve të anketuar deklarojnë se në programet e tyre studimore nuk është e obligueshme puna prak-
tike, ndërkohë që vetëm 37% deklarojnë se puna praktike është pjesë e një ose më shumë lëndëve të cilat i kanë 
ndjekur (Grafiku 9). Sa për ilustrim, se puna praktike nuk është e obligueshme pohojnë 70.5% të studentëve të 
anketuar të Fakultetit Ekonomik, 54.5% e studenteve të Fakultetit Juridik dhe 58.6% e studentëve të Fakultetit 
të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës. 

Grafiku 9     Perceptimi për praninë e punës praktike në programe mësimore

Po si pjesë e 
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4.7%

2.2%

Po disa lëndë/
kurse të 
posaçme

6.0%

 



GJENDJA DHE PROBLEMET NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
PERCEPTIMI I STUDENTËVE

32

Në ato raste kur puna praktike është e pranishme në programe mësimore, 56.3% e studentëve deklarojnë se atë 
e realizojnë “rregullisht” ose “shpesh”, ndërsa 27.6% japin përgjigjen “nuk e di” (Grafiku 10).

Grafiku 10     Perceptimi për realizimin e punës praktike kur ajo është pjesë e 
programeve mësimore

Rregullisht

45.0%
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Rezultate krejtësisht të tjera japin intervistat në grupe fokusi dhe ato individuale. Në tri grupe të ndryshme fokusi, 
studentët pajtohen se puna praktike gjatë studimeve është e mangët ose nuk realizohet fare. Disa raportojnë se ka 
elemente të punës praktike brenda orëve të mësimit, por shumë pak në terren dhe në ambiente ku studentët do të 
duhej ta ushtronin profesionin e ardhshëm. Po ashtu, të katër të intervistuarit e tjerë (dy profesorë, një përfaqë-
sues i një OJQ-je dhe një gazetare) pajtohen se aspektet praktike të studimeve mungojnë në masë të madhe. Një 
arsye për këtë është shpërputhja e madhe në mes të numrit të studentëve dhe stafit akademik, por edhe interesimi 
i pamjaftueshëm i stafit akademik për ta përfshirë punën praktike në planet e tyre mësimore ose për ta realizuar 
atë me kushtet ekzistuese. Vërehet se puna praktike mungon edhe në ato fusha ku shpenzimet për organizimin 
e saj do të ishin relativisht të ulëta, siç janë shkencat shoqërore dhe humane.

Studentët pjesëmarrës në sondazh kanë mendim mjaft afirmativ për përgatitjen e vet për tregun e punës. Kështu, 
54% e të anketuarve konsiderojnë se janë “plotësisht të përgatitur” ose “shumë të përgatitur” për tregun e punës, 
ndërsa 33.6% se janë “mesatarisht të përgatitur” (Grafiku 11). 

Grafiku 11     Përgatitja për tregun e punës
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Mirëpo, këtë mendim nuk e ndajnë dhe studentët e intervistuar të nivelit baçelor në dy grupe të fokusit. Ata konsiderojnë 
se mungesa e punës praktike ndikon tek përgatitja e tyre për tregun e punës dhe shumica dërrmuese besojnë se nuk 
janë të përgatitur për t›u përballur me sfidën e ushtrimit të profesionit të vet.  Ndërkaq, ka pasur kundërthënie në mes 
të studentëve master kur bëhet fjalë për përgatitjen e tyre për tregun e punës. Derisa disa kanë qenë kategorik se janë të 
përgatitur për tregun e punës, të tjerët e kanë kundërshtuar këtë qëndrim. Ngjashëm të intervistuarit tjerë nga radhët 
e profesorëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe gazetarëve kanë shprehur qëndrimin se studentët nuk janë të për-
gatitur për tregun e punës, si për shkak të mungesës së punës praktike, ashtu edhe për shkak të përgatitjes jocilësore 
teorike. Ka nga bashkëbiseduesit tonë që sugjerojnë se tregu i punës nuk i artikulon si duhet kërkesat e veta dhe nuk e 
vlerëson tipin e ekspertizës që posedojnë studentët.

  

“Të gjithë ne sapo dhamë kritika për realitetin ndërsa tani po 
themi se jemi të gatshëm për punë. Kjo duket paksa ironike. 

Mendoj se studentëve iu mungojnë njohuritë bazike, dhe kjo i 
bën jo të gatshëm për tregun e punës”.

 (Studente, Master, Viti I)

  

“Për momentin i kemi mbi 700 studentë dhe operojmë 
me trefishin e numrit të studentëve, me një kapacitet që 
është i parapare për 240 studentë. Kjo ndikon në krijim e 

shkakthtësive”.
 (Profesor i rregullt i UP, Shkencat mjekësore)
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9.  Vlerësimi i studentëve dhe  
sfidat e vlerësimit

Sondazhi tregon se datat e provimeve shpallen relativisht me kohë në të gjitha njësitë akademike, por ka ndry-
shime të mëvonshme të datave, siç shihet nga Grafiku 12. Për më tepër, 67.5% të studentëve të anketuar raporto-
jnë se ka raste kur orari i provimeve parasheh dy ose më shumë provime në të njëjtën ditë.

Grafiku 12     Përgjigjet e studenteve për ndryshimin e orarit të provimeve pas 
shpalljes së tij
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Në pyetjen sa janë real dhe objektivë profesorët gjatë vlerësimit të studentëve, 30.5% e studentëve konsiderojnë 
se “të gjithë profesorët” ose “një numër i madh i tyre” janë objektivë, ndërkaq 42.8% e studentëve ia atribuojnë 
objektivitetin “një numri të vogël të profesorëve” ose konsiderojnë se “asnjë profesor” nuk është objektiv (Grafiku 
13).



GJENDJA DHE PROBLEMET NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
PERCEPTIMI I STUDENTËVE

36

Grafiku 13     Perceptimi i studentëve për objektivitetin e profesorëve gjatë 
vlerësim
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Ndërkaq, “shumë të kënaqur” ose “të kënaqur” me procesin e vlerësimit shprehen 44.9% e studentëve, ndërkohë 
që 17.8% janë “të pakënaqur” ose “shumë të pakënaqur” (Grafiku 14). 
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Grafiku 14     Kënaqshmëria e studentëve me procesin e vlerësimit
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Të gjithë pjesëmarrësve në intervista u është bërë pyetja: “Në çfarë mase është suksesi i studentit rezultat i punës 
së vet studentit? Apo ndikojnë edhe faktorët e tjerë, si kopjimi, disponimi i profesorit, etj.” Shumica e të interv-
istuarve konsiderojnë se suksesi i studentëve nuk është rezultat i punës së tyre, si për shkak të prezencës së lartë 
të kopjimit, ashtu edhe për shkak të mënyrës së vlerësimit nga ana e profesorëve. Megjithatë, ka edhe të tillë që 
theksojnë se dija e studentit është faktori kryesor përcaktues në procesin e vlerësimit. Studentët kanë mendime 
të ndryshme rreth objektivitetit të profesorëve. Në përgjithësi, raportohet se profesorët janë më strikt në afatet e 
para pas përfundimit të mësimit, ndërsa pas kësaj, i «zbusin» kriteret. 

  

“Ne gjeneratat e reja kemi pasë fatin që na janë ndërruar 
profesorët e vjeter. P.sh. ka qenë një profesor i matematikës, 

tek i cili në një afat kanë kalu vetëm 3 vetë, dhe me 
profesorëshën e re tash kalojnë 80 vetë në afat, dhe fakulteti 

ka fillu me i ba presion asaj”.  
 (Student, Baçelor, viti III)
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Studentët raportojnë se një numër i konsiderueshëm i profesorëve përcaktojnë “kuota” të studentëve që mund 
të marrin nota të larta. Ndërkaq, bashkëbiseduesit tonë jostudentë shprehin dyshime serioze në objektivitetin 
e profesorëve, duke sugjeruar se ka një rënie të përgjithshme të kritereve të vlerësimit, si dhe vlerësim në bazë 
të lidhjeve nepotiste apo interesave të tjera. Po ashtu, mungesa a qasjes sistematike ndaj vlerësimit shihet si një 
faktor që ndikon në objektivitetin e mësimdhënësit gjatë procesit të vlerësimit.

Për vlerësimin e vazhdueshëm ose raportohet se nuk ekziston ose se është me defekte serioze. Një prej defekteve 
është mosmbajtja e kolokuiumeve që parashihen me syllabus.  Kryesisht, nota e studentit varet nga vlerësimi 
përfundimtar. Arsyeja për mungesë të vlerësimit të vazhdueshëm shihet tek numri i madh i studenteve, por edhe 
mosgatishmëria e personelit akademik që të merr marrë mbi vete obligime shtesë. 

Pyetja e radhës ndërlidhet me dukurinë e përsëritjes së testeve, e cila është e pranishme në shumë njësi akade-
mike të UP-së. Siç shihet nga Grafiku 15, 67.9% e studentëve raportojnë se ka përsëritje të testeve me pyetje të 
ngjashme nga afatet e kaluara të provimeve. Me këtë rast, duhet theksuar se 46.2% besojnë se kjo praktikohet 
nga një numër i vogël i profesorëve.

  

“Në të kaluarën intervenimet janë bërë për studentë që ju 
kanë zgjatur studimet që të marrin një notë kaluese, por tash 

intervenohet për nota të larta”. 
  (Profesor i rregullt i UP, Shkencat mjekësore)

  

“Vlerësimet e vazhdueshme kërkojnë vazhdimisht punë, 
edhe për profesorin edhe për studentin. Vlerësimet e tilla të 

bëjnë të padëshirueshëm për studentin”. 
   (Profesor i asocuar  i UP, Shkencat shoqërore)
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Grafiku 15     Perceptimi i studentëve për përsëritjen e testeve nga afatet e kaluara
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Studentët e intervistuar pajtohen se ka shumë përsëritje të testeve me pyetje të njëjta nga njëri afat në tjetrin dhe 
se kjo më pas që krijon një bazë për kopjim. Një pjesë e studentëve i shfrytëzojnë testet nga afatet e kaluara për 
t’u përgatitur për provim. Këtë e konfirmojnë edhe përfaqësuesit e organizatave studentore, si dhe profesorët e 
intervistuar.  Kështu, përsëritja e testeve ndikon drejtpërdrejtë në qasjen e studentëve ndaj të mësuarit.

Studentët pjesëmarrës në sondazh konsiderojnë se dukuria e kopjimit është mjaft e përhapur në fakultetin dhe 
departamentin ku studiojnë (Grafiku 16). Një analizë më e thelluar e rezultateve tregon se ky fenomen percep-
tohet si “shumë i përhapur” ose “i përhapur” nga 68.4% e studentëve të anketuar të Fakultetit Ekonomik, 68% e 
studentëve të Fakultetit Filozofik, 65.2% e studentëve të Fakultetit të Edukimit, 76.7% e studentëve të FSHTA-Fer-
izaj dhe 71.7% e studentëve të Fakultetit Juridik. 
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Grafiku 16     Perceptimi i studenteve për përhapjen e dukurisë së kopjimit

Shumë i  
përhapur

37.7%

I përhapur

23.5%

Mesatarisht  
i përhapur

18.3%

Pak  
i përhapur

14.9%

Aspak 
i përhapur

3.9%

Nuk e di

1.8%

Nga studentët e anketuar është kërkuar t’i vlerësojnë përmasat e dukurisë së kopjimit brenda fakultetit ose departa-
mentit ku studiojnë, ndërsa rezultati është përmbledhur në Grafikun 17. Analiza më e thelluar tregon se 65.3% e të 
anketuarve në Fakultetin Ekonomik konsiderojnë se rreth gjysma ose më shumë e studentëve nga fakulteti përkatës 
janë të përfshirë në kopjim, si edhe 61.1% e të anketuarve nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinës, 56.3% nga Fakultetit 
të Edukimit, 73.3% e të anketuarve nga FSHTA-Ferizaj dhe 66.8% e të anketuarve nga Fakulteti Juridik.

  

“Te ne ka perëritje të vazhdueshme.  I mëson tri teste të 
mundshme, dhe njëri do të bie doemos në provim”. 

 (Studente, Master, Viti II)
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Grafiku 17     Perceptimi i studentëve për shkallën e përfshirjes së studentëve në 
kopjim
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Çështja e kopjimit është trajtuar edhe në intervista me grupe fokusi dhe ato individuale.  Intervistat konfirmojnë 
se kopjimi është dukuri e përhapur në të gjitha njësitë akademike të UP-së, por shkalla e kopjimit është propor-
cionale me numrin e studentëve, d.m.th. kopjohet më shumë aty ku ka më shumë studentë. Raportohet se stu-
dentët shfrytëzojnë teknologji të veçantë për kopjim, por përgjegjës kryesorë për këtë dukuri shihen profesorët 
që i përsërisin testet e tyre. Të intervistuarit raportojnë se ndëshkimi më i madh për kopjimin është largimi i  
studentit nga provimi dhe nota jokaluese për afatin përkatës të provimeve. 

Po ashtu, vet studentët pranojnë se nuk e denoncojnë kopjimin dhe nuk kanë ndonjë qëndrim të distancuar nga kolegët 
që përfshihen në një proces të tillë, megjithëse e konsiderojnë të padrejtë faktin që rezultati i atyre që kopjojnë dhe 
atyre që mbështeten në mundin e  vet të jetë i njëjtë. Në përgjithësi, kopjimi shihet si “zotësi” nga ana e studentëve. Të 
intervistuarit raportojnë se shumë prej atyre që kopjojnë nuk zbulohen asnjëherë dhe ia dalin me sukses ta kalojnë 
provimin duke kopjuar. 
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Në pyetjen “Sa ju kushton kohë mentori i temës së diplomës (mundësi për takime konsultuese, konsultime 
përmes e-mailit, udhëzime rreth literaturës, udhëzime rreth strukturës dhe përmbajtjes së temës, etj.)?” janë 
përgjigjur studentët e vitit të fundit të nivelit baçelor dhe master. Nga Grafiku 18 shihet se mbi 60% e studentëve të 
të dy niveleve konsiderojnë se mentorët ju kushtojnë kohë të mjaftueshme. Ndërkaq, 21.2% e studentëve të nivelit 
baçelor dhe 20.8% e atyre të nivelit master konsiderojnë se mentorët ju kushtojnë “pak kohë” ose  “aspak kohë”.

Grafiku 18     Perceptimi i studentëve të vitit të fundit për kohën që ua kushtojnë 
mentorët e temave të diplomës
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Shumica e studentëve nuk e shohin si shumë të përhapur dukurinë e blerjes së diplomave të nivelit baçelor dhe 
master, ndërkaq 26.6% të respondentëve që mendojnë se në punë të tilla lëshohet rreth gjysma e studentëve ose 
më shumë (Grafiku 19). 

  

“Këtë fenomen e konsideroj si pjesë të mentalitetit të 
përgjithshëm të shoqërisë. Manipulimi konsiderohet si aftësi 

dhe jo si vlerë shoqërore-morale e papranueshme”. 
   (Profesor i asocuar  i UP, Shkencat shoqërore)
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Grafiku 19     Perceptimi i studentëve për praninë e dukurisë së blerjes së 
diplomave
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8+92+R 5+95+R 4+96+R
11+89+R 10+90+R 9+91+R
31+69+R 29+71+R 28+72+R
17+83+R 19+81+R 15+85+R
16+84+R 11+89+R 10+90+R
18+82+R 27+73+R 33+67+R

10. Përfaqësimi studentor

Mbi 95% të studentëve të përfshirë në sondazh deklarojnë se nuk janë pjesë aktive e ndonjë organizate studen-
tore. Ndërkaq, në Tabelën 7 është përmbledhur perceptimi i tyre për përfaqësimin e duhur të interesave studen-
tore në nivel të fakultetit, të Parlamentit Studentor dhe të Senatit të UP.  Perceptimi negativ për përfaqësimin e 
duhur të interesave studentore e dominon atë pozitivin në të gjitha nivelet. Përveç kësaj, vërehet se një numër 
i konsiderueshëm i studentëve nuk kanë mendim rreth cilësisë së përfaqësimit të interesave të tyre në nivele të 
ndryshme – 17.8% në nivel të Fakultetit, 27.3% në nivel të Parlamentit Studentor dhe 33% në nivel të Senatit të 
Universitetit.

Tabela 7    Perceptimi për përfaqësimin e duhur të interesave studentore

Përfaqësimi i duhur i 
interesave studentorë në 
nivel të …

Fakultetit
Parlamentit  
Studentor

Senatit

PLOTËSISHT 8.2% 4.7% 3.9%

SHUMË 11.1% 9.8% 9.3%

MESATARISHT 30.3% 28.9% 28.3%

PAK 17.1% 18.6% 15.3%

ASPAK 15.5% 10.7% 10.2%

NUK E DI 17.8% 27.3% 33.0%



GJENDJA DHE PROBLEMET NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
PERCEPTIMI I STUDENTËVE

45

Përderisa 28.4% e të anketuarve shprehen “shumë të kënaqur” ose “të kënaqur” me punën e përfaqësuesve 
studentorë, 24.8% janë “të pakënaqur” ose “shumë të pakënaqur”. Ndërkaq, shumica dërrmuese prej 46.8% e të 
anketuarve mbajnë qëndrim neutral (“sa i kënaqur, po aq i pakënaqur”) ose nuk kanë përgjigje të prerë në pyetjen 
e shtruar (“nuk e di’). (Grafiku 20)

Grafiku 20     Kënaqshmëria e studentëve me punën e përfaqësuesve studentorë
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Studentët e intervistuar nuk i shohin organizatat studentore si përfaqësuese të interesave të tyre, por si organizata 
që abuzojnë për interesa të udhëheqësve të tyre, partive ose bartësve të funksioneve të larta në universitet. Për më 
tepër, ato shihen edhe si mekanizëm përmes të cilit ushtrohet kontrolli ndaj studentëve. “Pas secilës organizatë 
është një profesor ose një dekan që i mbështetë” janë fjalët e një studenti të vitit të parë në nivelin baçelor. Edhe vet 
aktivistët e organizatave studentore janë të vetëdijshëm për qëndrimin e rezervuar të studentëve ndaj tyre, për çka 
dëshmojnë fjalët e njërit prej tyre: “Në përgjithësi studentët i njohin organizatat vetëm sipërfaqësisht. Ekziston një 

  

“Parlamenti Studentor është pasqyra e krejt UP-së: studentë 
të dobët, pa kurrfarë përgatitje profesionale, të cilët qëllimin 

e kanë që në ndonjë moment me ardhë në pushtet”.  
 (Gazetare, ish-studente e UP)
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përshtypje e keqe ndër studentë për ata që janë pjesë e organizatave studentore, sepse shihen si përfitues.” Njëri ndër 
profesorët e intervistuar i cilëson organizatat studentore si “paradhoma për t’u ngjitur në pushtet”, duke shtuar se 
“janë të instrumentalizuara dhe nuk merren shumë me çështjet e studentëve”. Në përgjithësi, të intervistuarit që nuk 
janë studentë i shohin këto organizata si shumë të politizuara dhe me agjenda klanore e meskine. Konsiderohet 
se ato janë aktive në rastet kur duhet përmbushur ndonjë interes që, shpesh mund të jetë edhe i jashtligjshëm.

Në anën tjetër, përfaqësuesit e organizatave studentore numërojnë aktivitete për të cilat janë angazhuar organi-
zatat e tyre, duke filluar nga kërkesat e natyrës akademike e deri tek aktivitetet e lira. Si duket, afatet e provimeve 
në UP janë brengë e përbashkët e tyre, ndërsa kërkesa është për më shumë afate brenda vitit, pavarësisht asaj se 
çfarë parasheh Statuti. Njëri prej profesorëve të intervistuar e quan “skandaloz” angazhimin për një kauzë të tillë. 
Përfaqësuesit studentorë pranojnë se studentët kanë shumë pak njohuri për punën e organizatave të tyre dhe 
veprimin e tyre brenda organeve të universitetit. Për këtë arsye, konsiderojnë se duhet të punojnë më shumë në 
nivel të njësive akademike, duke u marrë me problemet e përditshme të studentëve. Ndërkaq, bashkëbiseduesit 
e tjerë shprehin bindjen se organizatat studentore duhet të tregojnë më shumë transparencë dhe t’i mobilizojnë 
studentët për përmirësimin e gjendjes në UP, duke qenë në ballë të kundërshtimit ndaj dukurive negative siç 
janë: kopjimi, politizimi, etj.
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20+80+R 37+63+R 8+92+R
55+45+R 45+55+R 36+64+R
22+78+R 15+85+R 30+70+R
2+98+R 2+98+R 7+93+R
1+99+R 1+99+R 3+97+R
1+99+R 2+98+R 17+83+R

11.  Perceptimi për organet drejtuese 
dhe raportet brenda UP

Kur bëhet fjalë për raportet në mes të studentëve dhe personelit akademik, shumica e të anketuarve shprehen 
se ato janë “shumë të mira” ose “të mira” – 75.5% për raportet “profesor-student” dhe 81.8% për raportet “asis-
tent-student”. Ndërkaq, situata qëndron pak më ndryshe kur bëhet fjalë për perceptimin e raporteve në mes të 
studentëve dhe zyrtarëve të departamenteve ose njësive akademike (Tabela 8).

Tabela 8     Perceptimi i studentëve për raportet me personelin akademik dhe 
administrativ

Raporti në mes të  
studentëve dhe…

Profesorëve Asistentëve
Zyrtarëve të 

departamentit 
ose dekanatit

SHUMË MIRË 20.6% 37.1% 8.0%

MIRË 54.9% 44.7% 35.4%

MESATAR 21.4% 14.6% 30.5%

KEQ 1.9% 1.8% 6.9%

SHUMË KEQ 1.0% 0.5% 2.8%

NUK E DI 0.2% 1.3% 16.5%
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Siç shihet nga Grafiku 21, 49.4% e studentëve shprehen të kënaqur me cilësinë e shërbimeve të administratës 
në njësitë akademike përkatëse (orari i punës me studentë, informimi i studentëve, paraqitja e provimeve, reg-
jistrimi i semestrit, nxjerrja e dokumenteve, etj.). Ndërkaq Grafiku 22, tregon një shkallë akoma më të lartë të 
kënaqshmërisë me Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Studentëve (SEMS).

Grafiku 21     Kënaqshmëria e studentëve me cilësinë e shërbimeve të 
administratës

10.4% 49.4% 23.4% 10.9% 4.0% 1.8%
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Shumë i 
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Grafiku 22     Kënaqshmëria e studentëve me cilësinë e shërbimeve të SEMS
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Nga studentët është kërkuar që, në shkallën 1 (dobët) deri në 5 (shkëlqyeshëm) ta vlerësojnë punën e organeve 
të Universitetit në nivele të ndryshme. Rezultatet janë prezantuar në Tabelën 9.

Tabela 9     Vlerësimi i studentëve për punën e organeve të Universitetit

Nota për organin 
përkatës

Departamenti Dekanati Senati Rektorati Këshilli  
Drejtues

DOBËT 1.4% 4.5% 6.0% 5.2% 5.8%

MJAFTUESHËM 8.6% 13.8% 15.8% 16.0% 14.0%

MIRË 33.2% 35.1% 31.8% 34.2% 32.0%

SHUMË MIRË 39.2% 27.7% 19.8% 19.6% 19.0%

SHKËLQYESHËM 15.3% 8.0% 4.8% 6.3% 6.6%

NUK E DI 2.2% 10.9% 21.9% 18.8% 22.5%

Gjatë intervistës në grup fokusi, përfaqësuesit studentorë kanë vërejtje të ndryshme në punën e organeve të 
Universitetit, por nuk ka ndonjë pikë rreth të cilës mund të ndërtohej një qëndrim konsensual. E njëjta gjë vlen 
edhe për studentët e intervistuar. Duket se studentët, si dhe përfaqësuesit e tyre, fare pak merren me analizën e 
punës që bëjnë organet e Universitetit të niveleve të ndryshme.

Studentët janë pyetur edhe për politizimin e Universitetit, në kuptimin që partitë politike, grupacione të 
ndërlidhura me partitë politike apo grupe të ndryshme të interesit ndikojnë dhe e instrumentalizojnë universi-
tetin për interesa të tyre. Nga përgjigjet e përmbledhura në Grafikun 23 shihet se 37.4% e studentëve të anketuar 
konsiderojnë se Universiteti është “plotësisht” ose “shumë” i politizuar, ndërsa 22% se është “pak” ose “aspak” i 
politizuar.  



GJENDJA DHE PROBLEMET NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
PERCEPTIMI I STUDENTËVE

50

Grafiku 23     Perceptimi për politizimin në Universitet

Aspak

8.0%

Shumë

20.3%

Nuk e di

15.4%

Mesatarisht

25.3%
Plotësisht

17.1%

Pak

14.0%

Prania e politizimit dhe një përshkrim më i hollësishëm i formave të tij del nga intervistat në grupe fokusi dhe ato in-
dividuale. Vet përfaqësuesit studentorë, të cilët shpesh konsiderohen si eksponentë të politikës,  e shohin universitetin 
si të politizuar dhe pohojnë se ky politizim ndikon me rastin e marrjes së vendimeve të natyrës akademike. Studentët 
e intervistuar nuk raportojnë për dukurinë e shpërfaqjes së përcaktimeve politike nga ana e profesorëve të përfshirë 
në politikë, por theksojnë se shumë prej tyre bëjnë mungesa për shkak të angazhimeve që kërkon prej tyre ushtrimi i 
postit politik. Njëri ndër profesorët e intervistuar e përshkruan politizimin e Universitetit në këtë formë:

“Universiteti i ka pasur dy funksione. Në njërën anë ka arritur të mbledh rininë, trupën më energjike, si një 

lloj kompensimi që ky vend nuk ka arritur të ju siguroj atyre punë dhe mirëqenie. Pra universiteti shërben si 

njëlloj vendi që i strehon ata për ca kohë, i demobilizon ata, kështu edhe ua heq edhe potencialin që mund 

t’i largoj ata nga pushteti. Në anën tjetër, përmes profesorëve, partitë politike kanë synuar të krijojnë një 

përshtypje se që ato janë partitë të cilat duhet të na udhëheqin”.

Përveç ndikimit në zgjedhjen e organeve të Universitetit, njëri nga të intervistuarit flet për një formë më drastike 
të manifestimit të politizimit në Universitet:

“Nuk mund të avancohesh në pozitë nëse nuk je pjesë e një klani, i/e cila/cili është e/i inkuadruar në një 

strukturë të caktuar politike. Asnjë avancim dhe punësim në 17 vitet e fundit nuk është bërë me meritë, por 

në bazë të interesave të klaneve”
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12. Kushtet infrastrukturore

Nga studentët është kërkuar t’i vlerësojnë kushtet infrastrukturore (hapësira, internet, kompjuterë, projektorë, 
laboratorë, mjete të konkretizimit, etj.) për studime cilësore në fakultetin/departamentin e tyre. Nga Grafiku 
24Nga Grafiku 24 shihet se 29.3% të studenteve i vlerësojnë kushtet infrastrukturore si “shumë të mira” ose “të 
mira”, ndërsa 31.8% si “të këqija” ose “shumë të këqija”.

Grafiku 24     Perceptimi për kushte infrastrukturore
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Nëse nxirret mesatarja për kushtet infrastrukturore sipas fakulteteve, duke shfrytëzuar shkallën e vlerësimit prej 
1 (“shumë të këqija”) deri në 5 (“shumë të mira”), atëherë fitohet rezultati si në Grafikun 25.
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Grafiku 25     Perceptimi i studenteve për kushtet infrastrukturore sipas fakulteteve

3.84

3.23 3.20 3.20
3.06 3.06

2.94 2.93
2.75 2.72 2.66

2.54 2.49 2.42 2.33

F
a
k
u

lt
e
ti

 i 
E

d
u

k
im

it

F
S

H
S

F
a
k
u

lt
e
ti

 i 
Ju

ri
d

ik

F
S

H
A

- 
F

e
ri

z
a
j

F
a
k
u

lt
e
ti

 i 
F

ilo
zo

fi
k

F
IM

F
a
k
u

lt
e
ti

 i 
E

ko
n

o
m

ik

U
P

F
B

V

F
N

A

F
IE

K

F
a
k
u

lt
e
ti

 i 
F

ilo
lo

g
jis

ë

F
S

H
M

N

F
a
k
u

lt
e
ti

 i 
M

je
k
ë
si

së

F
a
k
u

lt
e
ti

 i 
A

rt
e
v
e

1 2 3 4 5SHUMË TË KËQIJA SHUMË TË MIRA



GJENDJA DHE PROBLEMET NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
PERCEPTIMI I STUDENTËVE

53

13. Përfundimet 

Në këtë hulumtim janë përfshirë mbi 1,500 studentë të Universitetit të Prishtinës, të cilët janë përgjigjur në py-
etjet e parashtruara përmes sondazhit ose intervistave në grupe fokusi, si dhe katër bashkëbisedues që e njohin 
gjendjen në Universitet, por nuk janë studentë. Përkundër që mostra e sondazhit ka qenë e rastësishme dhe në të 
janë përfaqësuar, në mënyrë proporcionale, të gjitha njësitë akademike, nivelet e studimeve dhe gjeneratat, nota 
mesatare e studentëve pjesëmarrës në sondazh del mjaft e lartë – 8.08. Duke marrë parasysh rezultatet e sondazhit 
dhe intervistat në grupe fokusi, kemi arsye të besojmë se një mesatare e tillë është më shumë rezultat i “zbutjes” 
së kritereve të vlerësimit sesa i punës më cilësore që bëhet me studentë. Përkundër kësaj, rezultatet e sondazhit 
tregojnë se nota mesatare është në përpjesëtim të drejtë me angazhimin e studentit në procesin e të mësuarit. 

Këtu duhet theksuar edhe dallimin në disa fusha në mes të rezultateve të sondazhit dhe atyre nga intervistat e 
thelluara. Kjo nuk është e pazakonshme në studime që ngërthejnë në vete metoda sasiore dhe cilësore. Për shem-
bull, derisa 65.8% e studentëve të anketuar pohojnë se metodat bashkëkohore të mësimdhënies jane të pranishme 
“shumë” ose “mjaft” në auditore, intervistat e thelluara e demantojnë këtë, duke nxjerrë përfundimin se metodat 
e mëimdhënies janë, kryesisht, tradicionale. Arsyeja për një dallim të tillë në përgjigje mund të jetë të kuptuarit 
e nocionit “mësimdhënie bashkëkohore” nga ana e të anketuarve, ndërkohë që intervistat e thelluara japin më 
shumë mundësi për qartësime. 

NGA TË ANALIZA E TË DHËNAVE SASIORE DHE ANALIZA E INTERVISTAVE 
MUND TË NXIRREN KËTO PËRFUNDIME:

1   Organizimi i procesit mësimor

    Të shumtën e rasteve, orari mësimor shpallet me kohë, por ndryshon shpesh brenda semestrit. Meg-
jithatë, ndryshimet e tilla nuk shihen si problem që çrregullon procesin mësimor.

     Të dhënat për rregullsinë e stafit akademik ndryshojnë sipas njësisë akademike. Kështu, mbi 85% e të 
anketuarve pohojnë se vonesa më të gjata se 15 minuta në mësim nuk ka nga asnjë profesor apo asistent 
ose ka nga një numër i vogël i profesorëve apo asistentëve.

    Hulumtimet e bëra nga OJQ-të dhe auditimet e kryera brenda UP flasin për orë të humbura të cilat 
nuk zëvendësohen ose mbahen nga asistentët. Ndërkaq, një numër i konsiderueshëm i studentëve të 
anketuar (37.2%) raportojnë se ka lëndë ku më shumë se gjysma e ligjëratave, në vend se nga profesori, 
mbahen nga asistenti. Analiza e rezultateve sipas njësive akademike tregon se kjo dukuri është më  pran-
ishme në fakultetet që ofrojnë programe nga shkencat shoqërore, humane dhe artet, si dhe në Fakultetin 
e Bujqësisë dhe Veterinës dhe në FSHA-Ferizaj.
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     Nga analiza del se edhe dukuria e plotësimit të listave të pranisë nga stafit akademik për qëllim të real-
izimit të pagesave, edhe pa i mbajtur fare orët, nuk është e pazakonshme.

2   Cilësia e mësimdhënies dhe të nxënit

    Nga sondazhi del se studentët janë, në përgjithësi, të kënaqur me cilësinë e ligjëratave dhe ushtri-
meve. Kështu, mbi 58% e të anketuarve shprehen “shumë të kënaqur” ose “të kënaqur” me cilësinë 
e mësimdhënies. Megjithatë, gjatë intervistave lindin mospajtime në mes të studentëve rreth cilësisë 
së procesit mësimor, me gjithë faktin se nuk ekziston një konsensus i përgjithshëm i respondentëve 
për këtë temë. Sipas fjalëve të studentëve ajo që u mungon ligjëratave në UP është ndërveprimi i 
mësimdhënësit me studentët. Nga ana tjetër, të intervistuarit që nuk janë studentë ndajnë mendimin 
se cilësia e mësimdhënies nuk është e kënaqshme. 

    Mbi 65% e studentëve të anketuar konsiderojnë se profesorët ju ofrojnë “shumë “ ose “mjaft” hapësirë 
për të qenë aktivë në ligjërata. Edhe ky rezultat i sondazhit, në masë të madhe, kontestohet nga interv-
istat individuale dhe në grupe fokusi ku, pothuaj se, të gjithë bashkëbiseduesit pajtohen se studentët 
nuk janë shumë të përgatitur ose të vullnetshëm për ndërveprim gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve, edhe 
pse arsyet për këtë mungesë të gatishmërisë/vullnetit i shohin ndryshe.

3   Literatura

    Të shumtën e rasteve, profesorët rekomandojnë vetëm literaturë në gjuhën shqipe. Mbi 78% e të anket-
uarve pohojnë se këtë e bëjnë “të gjithë profesorët” ose “një numër i madh i tyre”. Ndërkaq, mbi 62% e 
të anketuarve raportojnë se vetëm një numër i vogël i profesorëve rekomandojnë kombinim të librave/
literaturës në gjuhën shqipe dhe angleze.

    Me ndonjë përjashtim, studentët e intervistuar nuk shprehen kundër shfrytëzimit të literaturës në 
gjuhën angleze; përkundrazi, i vlerësojnë profesorët që ju rekomandojnë literaturë të tillë.

    Shfrytëzimi i materialeve alternative, siç janë sllajdet dhe dispensat, si burime të vetme të literaturës, 
vazhdojnë të rekomandohen nga një numër i konsiderueshëm i profesorëve, edhe pse nuk mund të 
thuhet se ata përbëjnë shumicën e stafit akademik.
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4    Puna praktike

    Puna praktike vazhdon të jetë pikë e dobët e programeve studimore në Universitetin e Prishtinës. Një 
formë e shpërfaqjes së kësaj dobësie është mosinformimi i studentëve me përfshirjen e punës praktike 
brenda programit mësimor. Kështu, 41.2% e studentëve të anketuar deklarojnë se në programet e tyre 
studimore nuk është e obligueshme puna praktike, ndërkohë që vetëm 37% deklarojnë se puna praktike 
është pjesë e një ose më shumë lëndëve të cilat i kanë ndjekur. Se puna praktike nuk është e obligueshme 
pohojnë 70.5% të studentëve të anketuar të Fakultetit Ekonomik, 54.5% e studenteve të Fakultetit Juri-
dik dhe 58.6% e studentëve të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës. 

    Dobësia tjetër ndërlidhet me shkallën dhe cilësinë e realizimit të punës praktike. Në tri grupe të 
ndryshme fokusi, studentët pajtohen se puna praktike gjatë studimeve është e mangët ose nuk realizo-
het fare, ndërsa këtë e konfirmojnë edhe të intervistuarit që nuk janë studentë. Puna praktike mungon 
edhe në ato fusha ku kostoja e organizimit te saj do të ishte relativisht e ulët, siç janë shkencat shoqërore 
dhe humane.

    Si arsye kryesore për mungesën e punës praktike shihet shpërputhja e madhe në mes të numrit të stu-
dentëve dhe të stafit akademik, e cila e bën të pamundur organizimin efektiv të punës praktike, por edhe 
mungesa e interesimit tek stafi akademik.

    Studentët pjesëmarrës në sondazh kanë mendim mjaft afirmativ për përgatitjen e vet për tregun e punës. 
Kështu, 54% e të anketuarve konsiderojnë se janë “plotësisht të përgatitur” ose “”shumë të përgatitur” 
për tregun e punës, ndërsa 33.6% se janë “mesatarisht të përgatitur”. Mirëpo, kjo vihet në pyetje nga 
studentët e intervistuar të nivelit baçelor në grupe fokusi, të cilët, besojnë se nuk janë të përgatitur për 
t’u përballur me sfidën e ushtrimit të profesionit të tyre, gjë të cilën e konfirmojnë edhe bashkëbiseduesit 
jostudentë.

5   Vlerësimi i studentëve dhe sfidat e vlerësimit

    Studentët kanë mendime të ndara rreth objektivitetit të profesorëve – derisa 30.5% e studentëve të 
anketuar konsiderojnë se “të gjithë profesorët” ose “një numër i madh i tyre” janë objektivë, 42.8% e 
studentëve ia atribuojnë objektivitetin “një numri të vogël të profesorëve” ose konsiderojnë se “asnjë 
profesor” nuk është objektiv. Bashkëbiseduesit tonë jostudentë shprehin dyshime serioze në objekti-
vitetin e profesorëve, duke sugjeruar se ka një rënie të përgjithshme të kritereve të vlerësimit, si dhe 
vlerësim në bazë të lidhjeve nepotiste apo interesave të tjera.
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    Shumica e të intervistuarve konsiderojnë se suksesi i studentëve nuk është rezultat i punës së tyre, si 
për shkak të prezencës së lartë të kopjimit, ashtu edhe për shkak të mënyrës së vlerësimit nga ana e 
profesorëve.

    Për vlerësimin e vazhdueshëm ose raportohet se nuk ekziston ose se është me defekte serioze. Një prej 
defekteve është mosmbajtja e kolokuiumeve që parashihen me syllabus.  Kryesisht, nota e studentit 
varet nga vlerësimi përfundimtar.

    Përsëritja e testeve nga afatet e kaluara të provimeve raportohet nga diç më pak se 68% e studentëve të 
anketuar dhe konfirmohet përmes intervistave në grupe fokusi dhe intervistave me bashkëbiseduesit 
jostudentë. Kjo shihet si një faktor ndikues në rezultatin joreal të vlerësimit të studentëve.

    Dukuria e kopjimit në provime vazhdon të jetë mjaft e përhapur në mesin e studenteve të UP. Rreth 80% 
e të anketuarve e konfirmojnë këtë, ndërsa 55% e të anketuarve konsiderojnë se në kopjim përfshihen 
“një numër i madh” ose “rreth gjysma” e studentëve. Intervistat në grupe fokusi zbulojnë se shkalla e 
kopjimit është proporcionale me numrin e studentëve, d.m.th. kopjohet më shumë aty ku ka më shumë 
studentë. Raportohet se studentët shfrytëzojnë teknologji të veçantë për kopjim, por përgjegjës kryesorë 
për këtë dukuri shihen profesorët që i përsërisin testet e tyre.

     Të gjithë bashkëbiseduesit, në një mënyrë ose tjetër, e pranojnë se kopjimi konsiderohet “si aftësi dhe 
jo si vlerë shoqërore-morale e papranueshme”. Vet studentët pranojnë se nuk e denoncojnë kopjimin 
dhe nuk kanë ndonjë qëndrim të distancuar nga kolegët që përfshihen në një proces të tillë, megjithëse 
e konsiderojnë të padrejtë faktin që rezultati i atyre që kopjojnë dhe atyre që mbështeten në mundin e  
vet të jetë i njëjtë. 

    Masat ndëshkuese për ata që kopjojnë reduktohen në largimin nga provimi dhe, aty-këtu, ndonjë inicim 
të procedurës disiplinore, pa rezultat të qartë të saj.

    Rreth 80% të studentëve të anketuar të viteve të fundit të studimeve baçelor dhe master janë në dijeni 
për ekzistimin e dukurisë së blerjes së diplomave. Prej tyre, 53.3% konsiderojnë  se vetëm një numër 
i vogël i studentëve blejnë diploma, ndërkaq 26.7% e të anketuarve konsiderojnë se këtë e bëjnë më 
shumë se gjysma e studentëve.
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6   Përfaqësimi studentor

    Studentët nuk janë aktivë në organizatat studentore – këtë e pohojnë 95% të pjesëmarrësve në sondazh.

    Në përgjithësi, ekziston një perceptim negativ për punën e organizatave studentore. Kjo nuk vërehet aq 
shumë nga sondazhi, por del në pah nga intervistat e zhvilluara. Studentët e intervistuar nuk i shohin 
organizatat studentore si përfaqësuese të interesave të tyre, por si organizata që abuzojnë për interesa të 
udhëheqësve të tyre, partive ose bartësve të funksioneve të larta në universitet, ndërkaq të intervistuarit 
që nuk janë studentë i shohin këto organizata si shumë të politizuara dhe me agjenda klanore e meskine. 

    Përfaqësuesit studentorë e pranojnë se studentët kanë shumë pak njohuri për punën e organizatave të 
tyre dhe veprimin e tyre brenda organeve të universitetit. Për këtë arsye, konsiderojnë se duhet të puno-
jnë më shumë në nivel të njësive akademike, duke u marrë me problemet e përditshme të studentëve.

7   Organet drejtuese dhe raportet brenda UP

    Kur bëhet fjalë për raportet në mes të studentëve dhe personelit akademik, shumica e të anketuarve 
shprehen se ato janë “shumë të mira” ose “të mira” – 75.5% për raportet “profesor-student” dhe 81.8% 
për raportet “asistent-student”.

    Shumica e studentëve janë mjaft të kënaqur me punën e shërbimeve të administratës në njësi akademike, 
ndërsa akoma më të kënaqur me funksionimin e SEMS-it. 

    Vlerësimi i studentëve për punën e organeve drejtuese të niveleve të ndryshme është mesatar, ndërsa 
rëndom është më i mirë për ato organe që për nga natyra e punës janë më afër studentit, p.sh. notë më të 
lartë merr departamenti në raport me rektorin ose Këshillin Drejtues. 

    Perceptimet për politizimin vazhdojnë të jenë të ndryshme. Nga sondazhi del se 37.4% e studentëve të 
anketuar konsiderojnë se Universiteti është “plotësisht” ose “shumë” i politizuar, ndërsa 22% se është 
“pak” ose “aspak” i politizuar. Ndërkaq, politizimi si aspekt negativ i funksionimit të Universitetit shpër-
faqet nga intervistat në grupe fokusi dhe ato individuale. Kështu, vet përfaqësuesit studentorë, të cilët 
shpesh konsiderohen si eksponentë të politikës,  e shohin universitetin si të politizuar dhe pohojnë se ky 
politizim ndikon me rastin e marrjes së vendimeve të natyrës akademike.
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14. Rekomandimet

Edhe pse qëllimi primar i këtij hulumtimi është të kuptohet më mirë qëndrimi i studentëve të Universitetit të 
Prishtinës, në lidhje me disa çështje kyçe brenda institucionit më të madh të arsimit të lartë në Kosovë, rezultatet 
e fituara nga sondazhi dhe analiza cilësore japin një bazë të mirë për nxjerrjen e disa rekomandimeve që mund 
të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes:

Menaxhmenti i Universitetit duhet të vendosë një sistem të besueshëm për 
përcjelljen e mbajtjes së ligjëratave dhe ushtrimeve, i cili jep informacion të 
saktë për rregullsinë e tyre në secilën njësi akademike, duke përcaktuar qa-
rtë përgjegjësinë për moskryerje të obligimeve. Po ashtu, duhet të zbato-
hen sanksione ndaj stafit akademik që nuk e kryen obligimin e vet ose bën 
keqpërdorime me lista të pranisë së studentëve, e me qëllim të realizimit të 
pagesave për orët që nuk janë mbajtur.

Universiteti duhet të zbatojë një sistem të mirëfilltë të vlerësimit  të mësim-
dhënësve nga ana e studentëve, duke i shfrytëzuar rezultatet e vlerësimit 
për përmirësimin e performancës së përgjithshme të institucionit. Po ashtu, 
cilësia e mësimdhënies duhet të jetë temë e vazhdueshme diskutimi në de-
partamente, këshilla të njësive akademike dhe në Senatin e Universitetit.

Zbatimi i efektshëm i metodave bashkëkohore të mësimdhënies dhe 
ndërveprimi i efektshëm me studentë kërkojnë që mësimdhënësit të jenë 
të përgatitur për t’u përballur me sfida të tilla. Ndihmën e duhur mund ta 
ofrojë Qendra e UP për Përsosmëri në Mësimdhënie, përmes zhvillimit dhe 
realizimit të programeve të përshtatshme të trajnimit për mësimdhënës 
dhe ofrimit të këshillimeve individuale për personelin akademik.

Shpërputhja e madhe në mes të numrit të mësimdhënësve dhe të stu-
dentëve ka ndikim negativ në shumë aspekte të punës në Universitet, 
prandaj organet e Universitetit duhet të punojnë në vazhdimësi për ta 
përmirësuar këtë raport të pavolitshëm. Kjo mund të arrihet përmes 
zvogëlimit gradual të numrit të studentëve dhe rritjes graduale të numrit 
të mësimdhënësve, në veçanti në ato njësi akademike ku raporti mësim-
dhënës-student është shumë më i keq sesa në nivel të Universitetit.
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Realizimi i punës praktike gjatë studimeve nuk ka alternativë, prandaj 
Universiteti duhet të ndërtojë kapacitete në nivel të njësive akademike 
dhe në nivel të institucionit që studentët ta realizojnë punën praktike që 
parashihet me programin mësimor. Syllabuset e lëndëve duhet të jenë të 
përshtatura në atë formë që të ngërthejnë në vete punën praktike të stu-
dentëve, ndërsa aty ku ka mundësi, një pjesë e punës praktike mund të re-
alizohet jashtë Universitetit, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Universiteti duhet të përpilojë udhëzues për vlerësimin e studentëve të 
cilët do të shërbejnë si orientim me rastin e hartimit të programeve të 
veçanta mësimore dhe syllabuseve të lëndëve, si dhe do t’i shërbejnë më-
simdhënësve si referencë me rastin e vlerësimit. Qëllimi i udhëzuesve të 
tillë është që të standardizohen, deri në një masë të mundshme, kriteret e 
vlerësimit. Po ashtu, mund të organizohen trajnime për mësimdhënës në 
fushën e vlerësimit formues dhe përmbledhës.

Të gjitha organet e Universitetit dhe organet përfaqësuese të studentëve 
duhet t’i bashkojnë forcat për të ju kundërvënë dukurisë së kopjimit në 
Universitet, duke punuar në ndërgjegjësimin e mësimdhënësve dhe të stu-
dentëve, por edhe në marrjen e masave ndaj shkelësve. Kopjimi duhet të 
konsiderohet shkelje e rëndë disiplinore për të cilën shqiptohen sanksione 
serioze. 
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