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1. Përmbledhja ekzekutive
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të përshkruajë mekanizmat për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë dhe
të vlerësojë ndikimin e tyre në përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Ky studim shfrytëzon një
qasje hulumtuese cilësore, e cila përfshinë analizën e politikave, ligjeve, rregulloreve administrative, statuteve
dhe programeve studimore, si dhe intervista gjysmë të strukturuara të realizuara me ekspertë të arsimit të
lartë, përfaqësues të MASHT-it dhe AKA-së, zyrtarë për zhvillim akademik, pjesëtarë të stafit akademik dhe
administrativ nga dy institucione të arsimit të lartë, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile.
Ky studim shqyrton bazën e procesit të akreditimit, si një mekanizëm për vlerësimin e cilësisë në institucionet e arsimit
të lartë në Kosovë. Procesi i akreditimit në Kosovë paraqet një hap drejt përmirësimit të përputhshmërisë të cilësisë
së arsimit të lartë me standardet dhe udhëzuesit për sigurim të cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.
Përpjekjet për sigurimin e cilësisë në Kosovë filluan me rastin e themelimit të AKA-së në vitin 2008, e cila shënoi
një arritje të rëndësishme në zhvillimin e mekanizmave të brendshëm dhe të jashtëm për sigurimin e cilësisë
në arsimin e lartë në Kosovë. Vlen të theksohet se para vitit 2008, në arsimin e lartë në Kosovë nuk ka ekzistuar
asnjë mekanizëm formal për sigurimin e cilësisë, ndërkaq, nga viti 2008, asnjë institucioni të arsimit të lartë nuk i
është lejuar të veprojë pa iu nënshtruar proceseve institucionale dhe programore të akreditimit. Në këtë drejtim,
Standardet dhe Udhëzuesit Evropian për Sigurimin e Cilësisë kanë ndikuar në zhvillimin e kritereve për sigurimin
e cilësisë dhe zbatimin e tyre nga ana e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë.
Përkundër që procesi i akreditimit ka nxitur institucionet e arsimit të lartë të zbatojnë Standardet dhe Udhëzuesit
Evropian për Sigurimin e Cilësisë, ato nuk kanë arritur ta kuptojnë drejtë rëndësinë e saj duke e perceptuar me një
qasje mekanike me qëllim të vetëm përmbushjen e kritereve teknike të sigurimit të cilësisë. Kjo është reflektuar
në një gjendje ku institucionet e arsimit të lartë janë përqendruar vetëm në plotësimin e kritereve formale të
akreditimit, në vend se të reflektojnë dhe të veprojnë përtej aspekteve strukturore të procesit të akreditimit. Në
këtë studim analizohen pasojat e një qasjeje të tillë, e cila pengon institucionet e arsimit të lartë që ta kuptojnë
akreditimin si mjet për përmirësimin e cilësisë së ofruar.
Në fund, studimi ofron rekomandime që ndërlidhen me aspekte të veçanta të sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm
të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë. Kësisoj, rekomandimet e ofruara sugjerojnë hartimin e një ligji të veçantë
që rregullon punën e AKA-së, përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies, zhvillimin e procedurave të AKA-së
për monitorim dhe mbikëqyrje të vazhdueshme, vlerësimin e stafit të angazhuar në programe akademike, përfshirjen
e ekspertëve të jashtëm vendorë në proceset e akreditimit dhe zhvillimin e kritereve minimale për vlerësim nga
ekspertët e jashtëm gjatë realizimit të vizitave në institucionet e arsimit të lartë.
Ndërkaq, rekomandimet e ofruara për institucionet e arsimit të lartë sugjerojnë që ato të shohin procesin e
sigurimit të cilësisë si përgjegjësi të tyre primare, duke siguruar përfshirjen e studentëve dhe stafit akademik në
këtë proces, si dhe duke përmirësuar kapacitetet njerëzore dhe financiare.
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Këto rekomandime synojnë të nxisin një qasje të re kundrejt akreditimit, si një mekanizëm që shërben jo vetëm
për llogaridhënie, por edhe për përmirësimin e cilësisë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë.
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2. Metodologjia
2.1 Qëllimi i studimit
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të përshkruajë mekanizmat për sigurimin e brendshëm dhe të jashtëm të
cilësisë në arsimin e lartë dhe të vlerësojë ndikimin e tyre në përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë.

2.2 Metodat e hulumtimit
Me qëllim të vlerësimit të proceseve për sigurimin e cilësisë dhe të akreditimit në institucionet e arsimit të lartë në
Kosovë, ky studim shfrytëzon një qasje hulumtuese cilësore, e cila përfshin analizën e politikave, ligjeve, akteve
administrative, statuteve dhe programeve studimore, si dhe intervista gjysmë të strukturuara të realizuara me
ekspertë të arsimit të lartë, përfaqësues të MASHT-it dhe AKA-së, zyrtarë për zhvillim akademik, pjesëtarë të
stafit akademik dhe administrativ nga dy institucione të arsimit të lartë, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile.
Në këtë studim janë shqyrtuar të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që ndërlidhen me fushën e sigurimit të cilësisë
në arsimin e lartë në Kosovë, të cilat janë burime të publikuara, me mundësi qasjeje për publikun.
Për shqyrtimin e burimeve të renditura më poshtë është shfrytëzuar softueri cilësor Atlas.ti.
Ligji Nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës;
Standardet dhe Udhëzuesit për Sigurimin e Cilësisë (ESG);
Standardet e akreditimit (AKA);
Aplikimi për ri/akreditim të programeve institucionale dhe akademike;
Udhëzuesit për hartimin e raportit të vetëvlerësimit, për vlerësimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe
programeve të tyre studimore;
Procedura e përzgjedhjes dhe kriteret për përzgjedhjen e ekspertëve të AKA-së;
Kodi i praktikave të mira për vizita në terren;
Udhëzuesit për ekspertë (institucioni);
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Udhëzuesit për ekspertë (programet akademike);
Statutet e institucioneve të arsimit të lartë;
Programet studimore të institucioneve të arsimit të lartë.
Për më shumë, shqyrtimi i akteve ligjore dhe nënligjore është plotësuar me realizimin e njëmbëdhjetë intervistave
gjysmë të strukturuara, të realizuara me përfaqësuesit e AKA-së, një ekspert të arsimit të lartë, një ish-anëtar të
KSHC-së, një prorektor për sigurimin e cilësisë në një institucion të arsimit të lartë, Drejtorin e Zyrës për Zhvillim
Akademik në një institucion të arsimit të lartë, dy zyrtarë për zhvillim akademik nga një institucion publik dhe një
institucion privat, dy pjesëtarë të stafit akademik nga një institucion publik dhe një institucion privat, si dhe një
përfaqësues nga shoqëria civile. Si mostër, studimi ka përzgjedhur dy institucione të arsimit të lartë, një publik dhe
një privat. Secila intervistë ka zgjatur rreth një orë, ndërkaq, për identifikimin e të intervistuarve, është përdorur
strategjia e mostrës topi i borës e referimit zinxhiror (Ang. “Snowball Sampling”).
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3. Procesi i Bolonjës
3.1 Përshkrim i Procesit të Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një përpjekje e përbashkët e disa vendeve për modernizimin e arsimit të lartë duke synuar
krijimin e një sistemi evropian të arsimit të lartë të harmonizuar, me standarde të cilësisë së lartë, konkurrues dhe
të angazhuar për studentë, studiues, hulumtues dhe palë të tjera të përfshira në arsimin e lartë.1 Përkundër që ky
proces është vullnetar dhe i hapur për zbatim nga çdo vend i interesuar, për anëtarësim në këtë proces kërkohet që
vendet të jenë nënshkruese të Konventës Kulturore Evropiane të Këshillit të Evropës.2 Pjesa më e madhe e shteteve
evropiane kanë përshtatur vullnetarisht qëllimet e mëposhtme të përcaktuara me Deklaratën e Bolonjës:
Prezantimi i një sistemi të hamornizuar të gradave të krahasueshme;
Aprovimi i sistemit tre-ciklesh;
Zbatimi i kredive të ECTS;
Promovimi i mobilitetit të stafit akademik dhe studentëve; dhe
Sigurimi i cilësisë.
Në këtë drejtim, Procesi i Bolonjës e ka vendosur sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në qendër të Hapësirës
Evropiane të Arsimit të Lartë. Një nga arritjet kryesore të takimeve ndër-ministrore të vendeve anëtare të Procesit
të Bolonjës në Bergen në vitin 2015, ishte zhvillimi i standardeve dhe udhëzuesve të përbashkët për sigurimin e
cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë (ESG).3
ESG përbën një grup të standardeve dhe udhëzuesve për sigurimin e cilësisë së brendshme dhe të jashtme në arsimin e
lartë dhe si të tilla ato nuk përshkruajnë se si duhet të zbatohen proceset për sigurimin e cilësisë, por ofrojnë udhëzime
për fushat kryesore për sigurimin e suksesshëm të cilësisë dhe mjediseve mësimore në arsimin e lartë. Qëllimi kryesor
i ESG-së është rritja e llogaridhënies dhe përmirësimi i cilësisë në institucionet e arsimit të lartë.
Sa më sipër, ESG duhet të kuptohen në një kontekst më të gjerë, e cila ndër të tjera përfshin kornizat e kualifikimit,
ECTS-në, krahasueshmërinë e gradave, mobilitetin dhe mundësitë për punësim të studentëve dhe stafit akademik,
1
2
3
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Zgaga, P. (2009). “The Bologna Process and its role for transition countries”. (Procesi i Bolonjës dhe roli i saj për vendet në tranzicion)
Revista de la Educación Superior, 38 (150), 83-96. ISSN: 0185-2760.
Crosier, D., & Parveva, T. (2013). “The Bologna process: Its impact on higher education development in Europe and beyond”. (Procesi i
Bolonjës: Ndikimi i tij në zhvillimin e arsimit të lartë në Evropë e më gjerë).
Ministritë Evropiane përgjegjëse për arsimin e lartë (2005) “The Bergen Communiqué”. Realizimi i Zonës Evropian të Arsimit të Lartë.
(Bergen, Sekretariati i Bolonjës Norvegji).
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të cilat kontribuojnë në promovimin e transparencës dhe besimit të ndërsjellë në arsimin e lartë në Hapësirën
Evropiane të Arsimit të Lartë.4
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Ndërtimin e kapaciteteve për kërkime shkencore, inovacion dhe transfer të teknologjisë si dhe bashkëpunimin
në këto fusha me vendet e EHEA-së;
Fuqizimin e sistemit për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.

3.2 Reformat e Procesit të Bolonjës në Kosovë
Sistemi i arsimit të lartë në Kosovë ka qenë kryesisht pasiv deri në fillimin e zbatimit të Procesit të Bolonjës në vitin
2001. Pas luftës, Qeveria me ndihmën e organizatave zhvillimore ndërkombëtare, ndërmori një varg masash për
zhvillimin e sistemit të arsimit të lartë në Kosovë. Si rrjedhojë, për shkak të nevojës për reforma të shpejta, vendimi
për zbatimin e Procesit të Bolonjës nuk ishte i bazuar në gjendjen dhe nevojat reale të arsimit të lartë në Kosovë,
përkundër faktit që ekziston një konsensus i përgjithshëm në mesin e ekspertëve të arsimit të lartë se vendimi për
zbatimin e këtyre reformave ishte një zgjedhje racionale e kohës.5

Ky studim përqendrohet në analizimin e aspekteve të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë, duke ofruar
informata mbi zbatimin teknik dhe strukturor të proceseve të sigurimit të cilësisë, të promovuara nga Procesi i
Bolonjës.

Kosova filloi zbatimin e kësaj reforme me qëllim të anëtarësimit në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë
(EHEA). Megjithatë, statusi politik i Kosovës dhe arsyet e tjera të ndërlidhura (duke mos qenë nënshkruese
e Konventës Kulturore Evropiane) e kanë pamundësuar anëtarësimin e saj në EHEA. Si rrjedhojë, Kosovës
i është mundësuar pjesëmarrja në takimet ndër-ministrore të shteteve anëtare të Bolonjës vetëm në cilësinë
e vëzhgueses. Këto rrethana e kanë pamundësuar pjesëmarrjen aktive të Kosovës në takime të rregullta dhe
në angazhimin e saj të plotë për zbatimin e aspekteve teknike dhe thelbësore të reformave të promovuara nga
Bolonja.6
Duke marrë parasysh që Procesi i Bolonjës nxit zhvillimin e kulturës së llogaridhënies dhe krijimin e sistemit të
vlerave në arsimin e lartë, një ekspert i arsimit të lartë vlerëson që sistemi i arsimit të lartë në Kosovë ka arritur të
adaptojë vetëm kulturën e llogaridhënies së kësaj reforme, duke u kufizuar në aprovimin e sistemit të tre-cikleve
dhe zbatimit të Sistemit Evropian për Grumbullim dhe Transfer të Kredive (ECTS). 7 Në këtë mënyrë, Kosova nuk
ka arritur të rrënjos parimet e procesit të Bolonjës në sistemin e vlerave tek të gjitha palët e përfshira në arsimin e
lartë, duke anashkaluar aspektet thelbësore të reformës së Bolonjës si në vijim:
Rritjen e përputhshmërisë dhe krahasueshmërisë së arsimit të lartë me vendet nënshkruese e më gjerë;
Promovimin e mundësive për punësim përmes zhvillimit të mëtejmë të KKK-së;
Promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, përmes rritjes së mobilitetit të studentëve dhe stafit akademik
me vendet e EHEA-së;

4
5
6
7

Standardet dhe udhëzimet për sigurimin e cilësisë në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë (ESG). (2015). Bruksel, Belgjikë.
Rexhaj, Xh., & Pupovci, D. (2015). Qasja në arsimin e lartë në Kosovë. Akademia. Botim i Rrjetit për Politika të Arsimit të Lartë.
Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
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4. Sigurimi i cilësisë në arsimin
e lartë në Kosovë
Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë bazohet në Procesin e Bolonjës dhe në Standardet dhe Udhëzuesit
për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.8 Në këtë drejtim, Ligji për Arsimin e Lartë
është hartuar në vitin 2003 nga Misioni i Kombeve të Bashkuara (UNMIK) dhe ekspertët vendorë, në përputhje me
objektivat e Procesit të Bolonjës.
Termi “akreditim” i përdorur në këtë ligj, e që i referohet cilësisë së arsimit të lartë, nënkupton se sigurimi i cilësisë në
kontekstin e Kosovës ndërlidhet kryekëput me procesin e akreditimit.9 Ligji përcakton themelimin dhe funksionimin
e një organi akreditues, përgjegjës për mbikëqyrjen e sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë.
Në anën tjetër, pas procesit të akreditimit, institucionet e arsimit të lartë duhet t’i nënshtrohen procesit të licencimit
me qëllim të ushtrimit të veprimtarisë së tyre.
Krahas vlerësimeve për cilësinë në kuadër të procesit të akreditimit dhe licencimit, në vitet e fundit, institucionet e
arsimit të lartë në Kosovë i janë nënshtruar edhe rankimit të Uebometrikës, i cili bazohet në disa tregues, përfshirë
vëllimin e përmbajtjes së uebit të institucionit (numrin e uebfaqeve dhe dosjeve), dukshmërinë dhe ndikimin e
këtyre ueb-publikimeve sipas numrit të linqeve të jashtme (citimeve).10 Kjo metodë e rankimit ngriti diskutime
lidhur me cilësinë e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë dhe si e tillë nuk konsiderohet si qasje e pranueshme
për vlerësimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë11.
Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë organizohet përmes procesit të akreditimit. Figura e mëposhtme
paraqet mekanizmat për sigurimin e cilësisë në Kosovë.
Procesi i akreditimit përfshin sigurimin e brendshëm dhe sigurimin e jashtëm të cilësisë. Edhe pse këto dy procese
janë të ndërlidhura, sigurimi i jashtëm i cilësisë në Kosovë realizohet vetëm nga AKA përmes ekspertëve të jashtëm
ndërkombëtarë, ndërsa sigurimi i brendshëm i cilësisë realizohet nga vetë institucionet e arsimit të lartë. Në
këtë mënyrë, institucionet e arsimit të lartë i nënshtrohen dy proceseve të jashtme të akreditimit, përkatësisht
akreditimit institucional dhe atij programor. Në të dyja rastet, institucionet e arsimit të lartë përgatisin materialet
për aplikim dhe raportet e tyre të vetëvlerësimit, të cilat më pas dorëzohen në AKA për shqyrtim. Në fazën e
shqyrtimit të aplikacioneve, ekspertët e jashtëm ndërkombëtarë realizojnë vizita në institucionet e arsimit të lartë.

8

Attard, A. (2009). “A Study on the Implementation of the Bologna Process at the University of Prishtinë/Priština”. (Studim mbi
zbatimin e Procesit të Bolonjës në Universitetin e Prishtinës) OSBE, Departamenti i Demokratizimit, Sektori i Arsimit të Lartë.
9 Intervistë me ish-anëtarin e KSHC-së, e realizuar më 18 prill 2018.
10 Renditja e uebfaqeve të Universiteteve | 24000 Universitetet më të mira në Evropë, Amerikë, Azi, Afrikë dhe Oqeani. (n.d.).
11

14

Intervistë me ish-anëtarin e KSHC-së, e realizuar më 18 prill 2018.
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Udhëzimin Administrativ për Kriteret dhe Procedurat për Akreditimin e Shkollave të Larta Profesionale dhe
Shkollave të Larta Teknike në Republikën e Kosovës (Nr. 12/2009, i datës 05/06/2009).

1
2

Agjencia e Kosovës për
Akreditim (AKA)

Agjencitë
për sigurimin
e cilësisë

3

Procesi i akreditimit Akreditimi institucional Akreditimi i programit

Akreditimi i institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë;
Vlerësuesit e jashtëm
ndërkombëtarë

Sigurimi i
jashtëm
i cilësisë

AKA qeveriset nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC), i cili njihet si Bord i AKA-së dhe është përgjegjës për vendimet
për akreditim. KSHC përbëhet nga nëntë anëtarë të cilët emërohen nga Ministri i Arsimit, prej të cilëve të paktën tre
duhet të jenë anëtarë ndërkombëtarë. Ndërkaq, detyrat ekzekutive të AKA-së mbulohen nga stafi i cili përbëhet nga
drejtori ekzekutiv dhe pesë punonjës administrativ. Përgjegjësitë kryesore të Agjencisë së Kosovës për Akreditim janë:

Vizitat në terren

Akreditimi i institucioneve të reja të arsimit të lartë dhe programeve të tyre;
Akreditimi i programeve të reja të atyre institucioneve të arsimit të lartë që tashmë janë të akredituara;
Sigurimi i cilësisë në institucionet e akredituara dhe në programet e tyre.
Qëllimi kryesor i AKA-së është mbështetja e institucioneve të arsimit të lartë në arritjen e standardeve ndërkombëtare
për sigurimin e cilësisë.

Institucionet e Arsimit të
Lartë
Sigurimi i
brendshëm
i cilësisë

Objektivat strategjike të AKA-së për periudhën 2014-2018 janë:

Zyrtari për zhvillim
akademik
Raportet e vetë-vlerësimit

4.1 Agjencia e Kosovës për Akreditim

Konsolidimi i
pavarësisë së AKA-së

Agjencia e Kosovës për Akreditim është agjenci publike, e themeluar nga MASHT në vitin 2008, në pajtim me Ligjin
për Arsimin e Lartë. AKA është institucioni i vetëm në vend përgjegjës për akreditimin e institucioneve të arsimit të
lartë dhe programeve të tyre studimore. Baza ligjore për veprimtarinë e Agjencisë është e përcaktuar me aktet ligjore
dhe nën-ligjore si në vijim:

4.1.1 Procesi i akreditimit

Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë (Nr. 04 / L-037, i datës 31.08.2011);
Udhëzimin Administrativ për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës (Nr.
20/16, i datës 20.09.2016);
Udhëzimin Administrativ për themelimin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Nr. 11/2004, i datës
16/02/2004);
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Ndërtimi i kulturës
së cilësisë

Ndërkombëtarizimi
i arsimit të lartë;

Krijimi i burimeve dhe
ndërtimi i kapaciteteve.

Vlerësimi i institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre është një aktivitet i rregullt i AKA-së. Që nga
themelimi i AKA-së, të gjitha institucionet e arsimit të lartë duhet t’i nënshtrohen akreditimit institucional dhe
programor (ri-akreditimit) apo validimit. Institucionet e arsimit të lartë i nënshtrohen akreditimit institucional çdo
4-5 vjet, ndërsa atij programor çdo 2-3 vjet. Institucionet ndërkombëtare të arsimit të lartë që duan të operojnë në
Kosovë dhe që kanë akreditim nga një organ i jashtëm duhet t’i nënshtrohen vetëm procesit të validimit. Vendimet e
akreditimit janë të detyrueshme për të gjitha institucionet e arsimit të lartë që veprojnë në Kosovë, që nënkupton se
asnjë institucion i arsimit të lartë nuk ka të drejtë të operojë pa akreditim.
Figura në vijim paraqet hapat e procesit të akreditimit në Kosovë.
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Figura 2: Hapat e procesit të akreditimit

Institucioni
aplikues

Informacioni
fillestar

Aplikacioni

Përmbushja e
kritereve

Opinioni i
institucionit
aplikues në
lidhje me
ekspertët

Vizita në
institucion

Procedura
vijuese

Procedurat e Aplikimit
Aplikuesi merr informacion në lidhje me formën e aplikimit, përmbajten dhe
informacione tjera në lidhje me proceduren dhe afatet kohore të procesit të akreditimit
përmes diskutimeve preliminare me Zyrën, dhe gjatë prezantimit të AKA-së. Aplikacioni
duhet të dorëzohet në AKA. Përpara se përmbajta e aplikacionit është analizuar, duhet
të rishikohet nëse janë plotësuar kriteret formale. Nëse është e nevojshme mund të
kërkohet edhe dokumente shtesë brenda afatit.
Për vlerësim të cilësisë së institucionit caktohen ndërmjet 2-7 ekspertë ndërkombëtar.
Institucioni ka të drejtë të jap opinion me shkrim në lidhje me ekipin e ekspertëve.Ekspertët
duhet të nënshkruajnë deklaratën e konfidencës. Të gjitha detajet në lidhje me organizimin

Agjencia e
Kosovës për
Akreditim

Kontrollimi
i kritereve
formale

Caktimi i
ekspertëve

dhe datën e vizitës duhet ti jipen institucionit. Vizita në terren zgjatë një deri një ditë
e gjysmë. Vizita në terren përfshin ekspertët, një përfaqësues të KSHC-së dhe një
përfaqësues të AKA-së. Nganjëherë edhe vëzhgues ndërkombëtarë mund të jenë pjesë
e procesit.
Ekspertët përpilojnë raport të përbashkët të vlerësimit. Raporti i dërgohet institucionit
aplikues për komente. Këshilli Shtetëror i Cilësisë merr vendimin për akreditim bazuar
në dokumentet e dërguara (përfshirë raportin e vetë-vlerësimit, raportin e ekspertëve
dhe informacioneve shtesë sipas kërkesës). AKA lëshon Certifikatën e Akreditimit.
Akreditimi duhet të jetë efektiv prej datës së vendimit zyrtar.

Vizita në
institucion

Vendimi i
bordit

Publikimi
i raportit të
ekspertëve

Procedurat e akreditimit
mund të përmblidhen në
katër hapa si në vijim:
Burimi: Agjencia e Kosovës për Akreditim

Hapi 3:

Hapi 1:

Hapi 2:

Pranimi i raportit të
vetë-vlerësimit nga secili
institucion i arsimit të
lartë që i nënshtrohet
akreditimit;

Organizimi i vlerësimit
të jashtëm nga një grup i
ekspertëve, përfshirë këtu
një vizitë në institucion;

Vendimi për akreditim nga
Këshilli Shtetëror i Cilësisë
dhe publikimi i raportit të
vlerësimit;

Hapi 4:
Përcjellja e procedurës
dhe përgatitja e planit për
përmirësim në bashkëpunim
me institucionin e arsimit të
lartë.
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Figura 3: Procedura e akreditimit në Kosovë

Agjencia e Kosovës
për Akreditim
/AKA

Kontrolli
i kritereve
formale.
Aprovimi i
kërkesës nga
KSHC

Caktimi i
ekspertëve

Raporti final i
ekspertëve/FR

Vendimi për
akreditim nga
KSHC

Vizita në institucion
Institucioni
aplikues

Aplikimi
(RVV)

Në realizimin
e këtyre
aktiviteteve,
ndër të tjera,
AKA synon:

Të hapë sektorin
e arsimit të lartë
për ofruesit e rinj
nga Kosova dhe
jashtë saj;

Burimi: Agjencia e Kosovës për Akreditim

Përmbushja e
kritereve

Të promovojë,
përmirësojë dhe
zhvillojë cilësinë dhe
sigurimin e cilësisë
së sektorit të arsimit
të lartë;

Opinioni i
institucionit
aplikues në
lidhje me
ekspertët

Të krijojë
transparencë dhe
krahasueshmëri
në interes
të ofruesve,
studentëve, dhe
tregut të punës;

Komentet
mbi raportin e
ekspertëve

Të inkurajojë
qasje inovative
dhe përmbajtjen
në arsimin e
lartë, dhe;

Të sigurojë
krahasueshmërinë
e gradave nga
institucionet e
arsimit të lartë në
Kosovë me gradat që
fitohen në programet
ndërkombëtare.
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Tabela 2: Numri i programeve të akredituara në IAL në Kosovë

Institucionet e arsimit të lartë dhe programet e akredituara
Në dhjetë vitet e funksionimit të AKA-së, rreth 41 institucione të arsimit të lartë i janë nënshtruar vlerësimit të jashtëm
si dhe janë realizuar rreth 500 procese të vlerësimit të përcjella me raporte të vetëvlerësimit.12 Me rastin e anëtarësimit
të AKA-së në ENQA, në vitin 2015, agjencia filloi të jetë më rigoroze në procesin e akreditimit, qasje e cila rezultoi në
zvogëlimin e numrit të akreditimeve institucionale dhe programore.13 Megjithatë, krahasuar me mesataren e numrit
të institucioneve të arsimit të lartë për 1 milion banorë në vendet e BE-së (7 institucione të arsimit të lartë), Kosova
vazhdon të mbetet vendi me numrin më të madh të institucioneve të arsimit të lartë (17 institucione të arsimit të
lartë).14 Tabela 1 më poshtë paraqet numrin e institucioneve të arsimit të lartë të akredituara ndër vite, ndërsa, Tabela
2 më poshtë paraqet numrin e zvogëluar të programeve të akredituara.

Tabela 1: Numri i institucioneve të akredituara në Kosovë

2011

2012

2013

2014

2015

Viti akademik

2010

2011

2012

2013

173

298

133

214

258

202

211

206

88

71

52

114

140

Gjithsej aplikimet

2016-2018

102
24

26

30

34

37

2014-2015 2016-2017

2009

230

115

174

3115
Të akredituara

Numri i institucioneve të arsimit të lartë të akredituara
Burimi: Raporti i vlerësimit për zbatimin e Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2011-201615

71

68

18

40

Të pa-akredituara
12
13
14
15

Intervistë me ish-anëtarin e KSHC-së, e realizuar më 18 prill 2018.
Intervistë me përfaqësuesin e AKA-së, e realizuar më 18 prill 2018.
KEEN, 2017. Raporti i vlerësimit për zbatimin e Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017. Prishtinë.
MASHT, 2015. Raporti i vlerësimit për Planin Strategjik për Arsimin në Kosovë 2011-2016. Prishtinë.
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(të pa-akredituara
dhe të larguara)

Burimi: Agjencia e Kosovës për Akreditim
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Në të dy tabelat vërehet se numri i institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të akredituara është zvogëluar. Për
më shumë, tabela 2 paraqet një pasqyrë më të qartë, ku numri i programeve të akredituara mund të shihet në raport
me numrin e përgjithshëm të aplikacioneve të pranuara nga institucionet e arsimit të lartë. Nëse merret parasysh
numri i aplikacioneve të dorëzuara mund të kuptohet se pothuajse në të gjitha vitet akademike (2009 – 2013), nuk
vërehet ndonjë zvogëlim i madh i programeve të akredituara. Ndërkaq, kjo gjendje ndryshon në dy vitet e fundit
akademike (2014/2015 dhe 2016/2017) ku vërehet një rënie e madhe e numrit të programeve të akredituara.
Përfaqësuesit e AKA-së pohojnë se zvogëlimi i numrit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të
akredituara është rezultat i përkushtimit të agjencisë për të zbatuar me përpikëri kriteret e akreditimit.16
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Tabela 3: Numri i anëtarëve të stafit në agjencitë për sigurimin e
cilësisë në rajon dhe numri i institucioneve të arsimit të lartë

Anëtarët e stafit të Agjencisë
32

Sloveni

Kroaci

Anëtarët e KSHC-së, si ata që kanë shërbyer në mandatet e mëparshme, po ashtu edhe ata të tanishmit, pohojnë se
procesi i akreditimit mbështet zhvillimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë dhe në këtë mënyrë siguron shoqërinë
që institucionet e arsimit të lartë dhe programet e tyre të akredituara që veprojnë në Kosovë i plotësojnë standardet
minimale ndërkombëtare të cilësisë.17

45
25

Serbi

 rahas progresit që ka shënuar AKA që nga periudha e themelimit të saj, disa nga të intervistuarit për këtë
K
studim përmendin disa nga sfidat e mëposhtme me të cilat vazhdon të përballet agjencia:

5

Mungesa e kapaciteteve njerëzore;
Angazhimi i ekspertëve ndërkombëtarë;

Kosovë

34

Bullgari

Institucionet e arsimit të lartë

Kërkesat teknike për akreditim;
Akreditimi i gjashtë universiteteve publike në kundërshtim me Ligjin dhe kriteret e akreditimit.
Një ish-anëtar i KSHC-së thekson se mungesa e kapaciteteve njerëzore të AKA-së e pamundëson atë që të realizojë
misionin dhe prioritetet strategjike të saj.18 I njëjti konsideron se është jashtëzakonisht sfiduese për një agjenci me
pesë anëtarë të stafit të ngarkohet me të gjitha përgjegjësitë që bien mbi AKA-në. Tabela 3 në vijim krahason numrin e
anëtarëve të stafit në agjencitë rajonale për sigurimin e cilësisë dhe numrin e institucioneve të arsimit të lartë për vend.

50

Sloveni

Kroaci

50
26

Serbi

30

Kosovë

16
17
18

Intervistë me përfaqësuesin e AKA-së, e realizuar më 18 prill 2017.
Po aty.
Intervistë me ish-anëtarin e KSHC-së, e realizuar më 18 prill 2017.
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50

Bullgari

Burimi: ENQA, 2018
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Siç vërehet agjencitë në rajon kanë një numër jashtëzakonisht të lartë të stafit krahasuar me numrin e stafit të AKAsë. Në këtë drejtim, Serbia dhe Kroacia kanë nga një anëtar të stafit në dispozicion për një institucion të arsimit
të lartë, ndërkaq Kosova (AKA) ka një anëtar për gjashtë institucione të arsimit të lartë. Ky krahasim dëshmon
kapacitetet e kufizuara të AKA-së, të cilat e vështirësojnë monitorimin dhe procedurat tjera të mbikëqyrjes së
mëtutjeshme nga ana e AKA-së. Kjo gjendje konfirmohet edhe nga përfaqësuesit e AKA-së, të cilët shpjegojnë se
për shkak të kapaciteteve të kufizuara njerëzore, ata nuk mund t’i mbulojnë siç duhet aspektet e monitorimit dhe
të mbikëqyrjes së institucioneve të arsimit të lartë.19
Së dyti, përfaqësuesit e AKA-së vlerësojnë që angazhimi i ekspertëve të jashtëm ndërkombëtarë iu mundëson
atyre që të japin vlerësime të paanshme për institucionet e arsimit të lartë.20 Në anën tjetër, të intervistuarit e tjerë
theksojnë se përfshirja e ekspertëve vendorë në këtë proces është po aq e rëndësishme, për arsye se sistemi i arsimit
të lartë në Kosovë dallon prej sistemit evropian të arsimit të larë dhe shumica e ekspertëve ndërkombëtarë nuk i
njohin këto veçori. 21 22 Si pasojë, vlerësimi i tyre mund të mos jetë gjithmonë i drejtë. Disa prej të intervistuarve
ndajnë përvojat e tyre personale me ekspertë të jashtëm, duke shpjeguar që mosnjohja e kontekstit vendor nga
ana e ekspertëve ndërkombëtar mund të ndikojë në vlerësime të gabueshme të cilat rezultojnë në akreditimin e
institucioneve që nuk meritojnë të akreditohen ose në mos-akreditimin e atyre institucioneve që do të duhej të
akreditoheshin.23 Kjo paraqet një sfidë për të cilin AKA duhet të sigurojë një zgjidhje të përshtatshme gjatë vizitave
në institucionet e arsimit të lartë, duke shqyrtuar mundësitë e përfshirjes së ekspertëve vendorë në mbështetjen e
ekspertëve të jashtëm ndërkombëtarë.
Së treti, procesi i akreditimit bazohet në aplikacionet që dorëzohen nga institucionet e arsimit të lartë dhe
vlerësimet nga vizitat e ekspertëve. Në këtë mënyrë ekspertët vlerësojnë institucionet e arsimit të lartë duke u
bazuar në raportet e tyre të vetëvlerësimit. Më pas institucioneve iu ofrohen udhëzimet/rekomandimet nga
ekspertët, të cilat ndërlidhen me të njëjtat aspekte që trajtohen nga institucionet e arsimit të lartë në raportet e tyre
të vetëvlerësimit, e të cilat nuk kanë tregues të matshëm të vlerësimit. Procesi më pas vazhdon me vizitën e ekspertëve
në institucionet e arsimit të lartë, të cilët përqendrohen në aspektet për të cilat institucioni i arsimit të lartë është
i përgatitur për të ofruar përgjigje.
Përkundër që ky proces përcaktohet me ESG, ekziston një konsensus në mesin e disa të intervistuarve se ky proces
është shumë teknik dhe ndikon në krijimin e një qasjeje mekanike tek institucionet e arsimit të lartë, duke nxitur
ata të përsosin përgatitjen e raporteve të vetëvlerësimit. Në këtë drejtim, një ekspert i arsimit të lartë konsideron
se kjo qasje është rezultat i vlerësimit përmes raporteve të vetëvlerësimit si dhe mungesës së kritereve të matshme
gjatë vlerësimeve të ekspertëve në institucionet e arsimit të lartë. 24
Një sfidë tjetër paraqet fakti që procesi i akreditimit si i tillë “fsheh” mangësitë që hasen në institucionet e arsimit të
lartë, duke iu mundësuar atyre që të promovojnë përparësitë e tyre. Ky proces përfshin vetëm aspektet e vlerësimit
19
20
21
22
23

Intervistë me përfaqësuesin e AKA-së, e realizuar më 18 prill 2017.
Intervistë me ish-anëtarin e KSHC-së, e realizuar më 18 prill 2017.
Intervistë me Drejtorin e Zyrës për Zhvillim akademik në një institucion të arsimit të lartë, e realizuar më 13 maj 2018.
Intervistë me një pjesëtarë të stafit akademik në një institucion publik të arsimit të lartë, e realizuar më 11 prill 2018.
Intervistë me dy zyrtarë për zhvillim akademik (një institucion publik dhe një institucion privat i arsimit të lartë), e realizuar më 3 prill
2018.
24 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
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teknik dhe si i tillë, paraqet një pamje joreale të gjendjes së institucioneve të arsimit të lartë, pasojat e së cilës
më vonë i bart shoqëria. Përkundër që ESG në thelb nxit llogaridhënien dhe rritjen e cilësisë në institucionet e
arsimit të lartë, përfaqësues të AKA-së sugjerojnë që këto institucione e shohin procesin e akreditimit vetëm si
llogaridhënie duke e anashkaluar aspektet thelbësore të sigurimit të cilësisë.
Së katërti, përkundër që AKA në dukje i adreson kërkesat e ESG-së për sigurim të cilësisë, dhe përkundër që
numri i përgjithshëm i institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të tyre të akredituara është zvogëluar, një
përfaqësues nga shoqëria civile vë në pah një zhvillim të rëndësishëm që mbetet i pa sqaruar për publikun, e që
ndërlidhet me rastet e themelimit dhe akreditimit të gjashtë universiteteve të reja publike, si në Prizren (në vitin
2009), në Pejë (në vitin 2011), në Gjakovë (në vitin 2013), në Mitrovicë (në vitin 2013), në Gjilan (në vitin 2013)
dhe në Ferizaj (në vitin 2015). 25 Këto universitete janë themeluar dhe kanë filluar veprimtarinë e tyre me vendime
të Qeverisë së Kosovës, pa aprovimin e Kuvendit të Kosovës, siç përcaktohet me Ligjin për Arsimin e Lartë. Më
herët, të njëjtat kanë funksionuar si njësi akademike të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.
Për më shumë, themelimi i këtyre universiteteve publike ishte në kundërshtim të plotë me dispozitat ligjore,
përkatësisht nenin 10 të Ligjit për Arsimin e Lartë, i cili përcakton se emërtimi “Universitet” mund t’i jepet vetëm një
ofruesi të arsimit të lartë të akredituar, i cili ka ofruar kurse ose programe të akredituara për të paktën pesë vite, në
së paku pesë fusha të ndryshme studimi dhe i cili ka nxjerrë të paktën nga një të diplomuar në nivelin e doktoratës
në secilën prej këtyre programeve të studimit.
Themelimi dhe funksionimi i këtyre gjashtë universiteteve publike është përcjellë me shumë probleme në
përmbushjen e kritereve të nevojshme për të funksionuar si institucione të pavarura të arsimit të lartë. Disa nga
mangësitë me të cilat përballen këto universitete janë si në vijim:
Ato nuk plotësojnë parakushtet kryesore për të qenë një universitet, dhe jo vetëm kushtin që ndërlidhet me
emërtimin e tyre “Universitet”;
Me rastin e themelimit, këto universitete nuk kishin pothuajse asnjë anëtar të stafit akademik të punësuar me
orar të plotë26;
Nuk kanë dëshmi të punës kërkimore-shkencore;
Përballen me mangësi serioze në infrastrukturë, në kapacitete administrative, në menaxhim dhe vendimmarrje,
si dhe;
Aspekte të tjera që ndërlidhen me vizionin, misionin dhe objektivat e tyre strategjike.27

25 Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile, e realizuar më 25 maj 2018.
26 Këto institucione kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës, e cila do të mbështeste këto universitete
për një periudhë tranzicioni, me stafin e saj akademik.
27 Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile, e realizuar më 25 maj 2018.
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Një përfaqësues nga shoqëria civile vlerëson se kjo mënyrë e themelimit të universiteteve publike duke anashkaluar
plotësisht kriteret bazë të cilësisë për institucionet e arsimit të lartë paraqet ndërhyrje flagrante politike në arsimin e lartë. 28
Për më shumë, në të gjitha rastet, brenda një periudhe të shkurtër kohore, pas vendimeve të Qeverisë për themelim
të këtyre universiteteve, borde të ndryshme të AKA-së kanë akredituar këto institucione dhe programet e tyre,
përkundër mangësive të mëdha që ato kishin në përmbushjen e kërkesave të sigurimit të cilësisë. Këto veprime
të AKA-së janë kritikuar ashpër nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues të institucioneve private të
arsimit të lartë, të cilat me të drejtë e shihnin këtë qasje të agjencisë si aplikim i standardeve të dyfishta.

4.1.2 Këshilli Shtetëror i Cilësisë
Këshilli Shtetëror i Cilësisë është organi drejtues i AKA-së, i cili është përgjegjës për akreditimin e institucioneve
të arsimit të lartë dhe programeve të tyre studimore. KSHC përbëhet nga nëntë anëtarë, gjashtë prej të cilëve janë
anëtarë vendorë dhe tre janë anëtarë ndërkombëtarë.
Sipas Raportit të Vetëvlerësimit të AKA-së (2013), pavarësia në vlerësim dhe në vendimmarrje konsiderohet
parim bazë i punës së KSHC-së. Në këtë drejtim, përfaqësuesit e AKA-së vlerësojnë se pavarësia e agjencisë
reflektohet në të gjitha proceset dhe aktivitetet e saj, përfshirë, planifikimin dhe organizimin e procesit të vlerësimit
të jashtëm, përzgjedhjen e anëtarëve për panelet e shqyrtimit, si dhe procesin e organizimit të diskutimeve lidhur
me akreditimin dhe ri-akreditimin.
Sipas përfaqësuesve të AKA-së, fakti që panelet e ekspertëve përbëhen plotësisht nga ekspertë ndërkombëtarë
dhe se përzgjedhja e tyre është nën mandatin e plotë të bordit të AKA-së paraqet dëshminë kryesore të pavarësisë
së Agjencisë në punën e saj. Për më shumë, ata theksojnë që të gjitha vendimet për akreditim dhe ri-akreditim
merren nga bordi i AKA-së, me shumicë votash, dhe se të njëjtat bazohen në raportet e vlerësimit që përgatiten
nga ekspertë ndërkombëtar, ku sipas tyre, mundësitë e ndërhyrjes nga cilado palë e interesit janë minimale.
Në anën tjetër, fakti që anëtarët e KSHC-së emërohen nga Ministri i Arsimit ka nxitur polemika të shumta lidhur me
pavarësinë e bordit në vendimmarrje.29 Në këtë drejtim, MASHT i nxitur nga presioni i organizatave të shoqërisë civile
ka nxjerrë një udhëzim administrativ që përcakton kriteret dhe procedurat për emërimin e anëtarëve të KSHC-së. Kjo
qasje e re e përzgjedhjes së bordit të AKA-së vlerësohet si më transparente dhe e drejtë për shkak se iu mundëson të gjithë
personave të drejtën për t’u emëruar ose vetë-emëruar.30 Kandidatët e interesuar për aplikim duhet të kenë gradën e
doktoratës, të kenë përvojë akademike përkatëse ose dhjetë vite përvojë pune në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e
lartë. Po ashtu, komisioni për shqyrtimin e aplikimeve përbëhet nga përfaqësues të MASHT-it, ASHAK-ut, organizatave
ndërkombëtare të arsimit të lartë, Konferencës së Rektorëve dhe shoqërisë civile.31
Një anëtar i stafit akademik vlerëson se kjo qasje iu lejon të gjithë individëve kompetentë të kenë mundësi
për aplikim. Përveç kësaj, meqë merren parasysh dy lloje të ekspertizave të mundshme, respektivisht përvoja
28 Po aty.
29 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
30 Intervistë me përfaqësuesin e AKA-së, e realizuar më 18 prill 2018.
31 Udhëzimi Administrative nr. 06/2018 për kriteret dhe procedurat e emërtimit të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të AKA-së.
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akademike dhe ajo profesionale, mundësitë për aplikim nga ekspertë të ndryshëm janë më të mëdha.
Komisioni për shqyrtimin dhe përgatitjen e listës së ngushtë të kandidatëve përbëhet nga përfaqësues të
institucioneve dhe organizatave të ndryshme, gjë që potencialisht mund të rezultojë me sjelljen e perspektivave
të ndryshme në procesin e përzgjedhjes. Për më shumë, përfshirja e një përfaqësuesi nga shoqëria civile, në një
mënyrë garanton një proces transparent të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të AKA-së.
Megjithatë, siç është theksuar nga disa prej të intervistuarve, përkundër këtyre ndryshimeve në procesin e
përzgjedhjes së anëtarëve të KSHC-së, vendimi për themelimin e komisionit për shqyrtimin dhe përgatitjen e listës
së ngushtë të kandidatëve mbetet nën autoritetin e ministrit. Nga ky këndvështrim, përfshirja e një përfaqësuesi
nga shoqëria civile mund të ketë vetëm karakter formal për qëllime të plotësimit të listës kontrolluese të kritereve.32
Në përgjithësi, ndryshimet e fundit në emërimin e bordit mund të konsiderohen si një hap pozitiv drejt përmirësimit
të transparencës së AKA-së. Megjithatë, një ekspert i arsimit të lartë ngritë shqetësimin që përkundër ndryshimit të
procesit të përzgjedhjes, sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë do të vazhdojë të përballet me vështirësi nëse anëtarët e
bordit nuk angazhohen në mënyrë transparente dhe profesionale në realizimin e përgjegjësive të tyre.33
Disa nga të intervistuarit theksojnë tri aspekte të rëndësishme të cilat ndërlidhen me punën e KSHC-së të cilat
kërkojnë vëmendje të shtuar:
KSHC përbëhet prej personave të afërt me parti politike apo grupe të tjera të interesit;
Mungon monitorimi i angazhimit profesional të anëtarëve të KSHC;
Varësia financiare e AKA-së nga MASHT.
Së pari, shumica e anëtarëve të mëparshëm dhe atyre aktual të KSHC-së kanë afërsi me një parti politike dhe grupe
të tjera të interesit, qoftë drejtpërdrejtë apo tërthorazi. Kjo deri në një masë për shkak se anëtarët e bordit emërohen
nga Ministri i Arsimit, i cili është i emëruar politik. Praktika e mëparshme dëshmon që Ministri(at) emëron/ojnë
anëtarë me të cilët ndajnë të njëjtën përkatësi apo pikëpamje politike. Përkundër që nuk ka dëshmi të mjaftueshme
për të vënë në pikëpyetje profesionalizmin e KSHC-së (përbërjes së mëparshme dhe asaj aktuale), ka mjaft hapësirë
për të argumentuar se emërimi i anëtarëve të afërt me partitë politike dhe grupet e tjera të interesit ngritë shumë
dilema për mënyrën e marrjes së vendimeve për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë.34
Së dyti, nuk ka vlerësim të angazhimit profesional të anëtarëve të KSHC-së. Meqenëse sigurimi i cilësisë është
një aspekt shumë i ndjeshëm i arsimit të lartë në Kosovë, një ekspert i arsimit të lartë sugjeron që duhet të ketë një
vlerësim të shtuar të punës së anëtarëve të KSHC-së.35 Kjo vë në dukje nevojën për zhvillimin e një platforme që
monitoron procesin e vendimmarrjes të KSHC-së për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë.

32 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
33 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
34 Po aty.
35 Po aty.
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Për më shumë, në intervistat me përfaqësues të stafit akademik është ngritur çështja e mungesës së pavarësisë
operative të AKA-së. Agjencia financohet nga MASHT, nga donatorët e jashtëm, si dhe përmes të hyrave
vetanake që gjeneron nga tarifat e akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë. Kufizimet financiare dhe
burokratike ndikojnë jo vetëm në pavarësinë e AKA-së, por edhe në efikasitetin dhe efektivitetin e punës së
AKA-së.36 Përfaqësues të stafit akademik të institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë, dyshojnë që
procesi i akreditimit mund të sigurojë cilësi në arsimin e lartë përderisa AKA ende përballet me sfida themelore
të menaxhimit financiar. Në këtë mënyrë, lëkundet besimi në mekanizmat e sigurimit të cilësisë të menaxhuara
nga AKA-ja, përderisa ekziston mundësia për ndërhyrje nga palët e jashtme.

4.1.3 Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare
Me qëllim të integrimit të Kosovës në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA), AKA është përkushtuar
që të veprojë në përputhje me Standardet dhe Udhëzuesit Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë
(ESG). Në këtë drejtim, që nga themelimi i saj në vitin 2008, agjencia është mbështetur vazhdimisht nga agjencitë
e akreditimit të vendeve të ndryshme evropiane, duke i mundësuar AKA-së që të përmirësohet dhe të fitojë
anëtarësimin në rrjetet kryesore të sigurimit të cilësisë në Evropë.

36 Po aty.
30

2011

pranohet anëtare
e Rrjetit të
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2013
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në Rrjetin
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të Agjencive
për Sigurim të
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EQAR kishte kërkuar disa herë sqarime nga MASHT lidhur me arsyet e shkarkimit të të gjithë anëtarëve të bordit
të AKA-së, mirëpo asnjëherë nuk kishte pranuar një arsyetim të bazuar nga MASHT. Për më shumë, përkundër që
ky vendim i EQAR mund të apelohej nga ana e Kosovës, ankesa mund të parashtrohej vetëm nëse kishte dëshmi
për shkelje procedurale gjatë përjashtimit të AKA-së nga EQAR. Në mungesë të këtyre dëshmive, AKA hoqi dorë
nga parashtrimi i ankesës për përjashtim nga EQAR.
Në anën tjetër, sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në Ligjin për Arsimin e Lartë, nëse më shumë se një e treta e
anëtarëve të bordit zëvendësohen për çfarëdo arsye brenda një viti, Ministria duhet t’i raportojë këtë veprim Kuvendit.
Përkundër këtij detyrimi ligjor, MASHT nuk i raportoi Kuvendit të Kosovës arsyet e shkarkimit të bordit të AKA-së.
Një anëtar i mëparshëm i bordit vlerëson që vendimi për shkarkimin e menjëhershëm të të gjithë anëtarëve
të KSHC-së dhe ushtruesit të detyrës së drejtorit të AKA-së, vetëm disa javë pas krijimit të Qeverisë së re dhe
pa ndonjë arsyetim të bazuar, nuk kishte asnjë qëllim tjetër përveç ndërhyrjes politike, e që është veprim i
papranueshëm në fushën e arsimit të lartë.39
Si pasojë e kësaj gjendjeje kaotike dhe dështimit të ratifikimit të bordit i ri në Kuvendin e Kosovës, AKA mbeti pa
bord drejtues për rreth shtatë muaj, duke u kufizuar vetëm në ushtrimin e funksioneve administrative. Në këtë
situatë padyshim që e pësuan institucionet e arsimit të lartë, pasi që një numër i konsiderueshëm i programeve të
tyre që duheshin akredituar mbetën në pritje.

Më poshtë paraqitet në mënyrë kronologjike
anëtarësimi i AKA-së në organizata ndërkombëtare:

2009

Përkundër suksesit të shënuar që nga viti 2008 me anëtarësimin e AKA-së në rrjetet kryesore të sigurimit të
cilësisë në Evropë, agjencia së fundi është përjashtuar nga EQAR.37 Ky vendim i EQAR-it, erdhi si pasojë e
ndërhyrjes politike të Qeverisë, përkatësisht kërkesës së Kryeministrit drejtuar Ministrit të Arsimit, Shkencës
dhe Teknologjisë për shkarkimin e të gjithë anëtarëve të bordit të AKA-së, në shtator të vitit 2017.38

2014

2014

pranohet
anëtare e
plotë në
ENQA

pranohet
anëtare e
plotë në
EQAR

Për më shumë, një shqetësim tjetër ishte fakti që pas emërimit të bordit të ri të AKA-së, në mbledhjen e tyre të parë,
bordi i ri vendosi të zgjasë akreditimin për të gjitha institucionet e arsimit të lartë dhe programet e tyre për një vit
shtesë. Në njërën anë, duke pasur parasysh se KSHC nuk ishte funksional për shtatë muaj, ky vendim i bordit mund
të justifikohet si i drejtë në raport me institucionet e arsimit të lartë, ndërsa, në anën tjetër, një ekspert i arsimit të lartë
e kundërshton këtë vendim duke insistuar se institucionet e arsimit të lartë duhet të jenë të gatshme për akreditim të
programit pavarësisht rrethanave.40 Në këtë drejtim, i njëjti vlerëson se vendimi për zgjatjen e afatit të akreditimit të
programeve të institucioneve të arsimit të lartë është marrë me qëllimin e vetëm që të iu sigurohet kohë institucioneve
të arsimit të lartë, të cilat nuk ishin të gatshme të plotësonin kërkesat e akreditimit. Kjo dëshmon që bordi i ri është më
shumë fleksibil, se sa i angazhuar për të shtyrë përpara proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë.41
Për më shumë, eksperti i arsimit të lartë vlerëson se përjashtimi i AKA-së nga EQAR-i është një mesazh i qartë për
shoqërinë tonë që tregon se arsimi i lartë në Kosovë nuk ka një proces të besueshëm akreditimi dhe diplomat e
fituara mund të shihen me dyshim nga palët e jashtme. 42 Duke pasur parasysh që cilësia e arsimit të lartë në Kosovë
37 Intervistë me përfaqësuesin e MASHT-it/AKA-së, e realizuar më 10 maj 2018.
38 Intervistë me ish-anëtarin e KSHC-së, e realizuar më 18 prill 2018.
39 Po aty.
40 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
41 Po aty.
42 Po aty.
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ka qenë vazhdimisht e diskutueshme, ngjarjet e fundit vetëm kanë konfirmuar edhe më shumë skepticizmin e
shoqërisë mbi rolin e procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë. Ndërkaq, pasojat
e këtyre zhvillimeve negative do t’i bartin të rinjtë, përkatësisht studentët të cilët synojnë të vazhdojnë studimet ose
të punësohen në Evropë, të cilët përveç vështirësive për marrjen e vizave, tani mund të përballen edhe me sfidën
e njohjes së diplomave të tyre jashtë Kosovës.43

4.2 Institucionet e arsimit të lartë
4.2.1 Sigurimi i brendshëm i cilësisë
Vlerësimi i brendshëm i sigurimit të cilësisë është përgjegjësi kryesore e institucioneve të arsimit të lartë.
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” është institucioni i parë i arsimit të lartë që filloi praktikën e sigurimit të
brendshëm të cilësisë. Në shkurt të vitit 2008, projekti “Themelimi i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin
e Prishtinës” vendosi bazën e njësisë për sigurimin e cilësisë, e cila ishte përgjegjëse për vlerësimin e brendshëm
të Universitetit. Ky shembull më pas, është përcjellë edhe nga institucionet e tjera të arsimit të lartë.
Struktura e sigurimit të brendshëm të cilësisë, varësisht nga madhësia e institucionit të arsimit të lartë mund të
përfshijë: njësinë për sigurimin e cilësisë, komisionin për sigurimin e cilësisë, komisionin e vetëvlerësimit dhe
grupet e ekspertëve që janë përgjegjës për të mbikëqyrur procesin e sigurimit të brendshëm të cilësisë.
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4.2.2 Akreditimi institucional dhe programor
Siç është theksuar më lartë, institucionet i nënshtrohen dy llojeve të akreditimit, respektivisht akreditimit
institucional dhe atij programor, të cilat përgatiten nga koordinatorët e caktuar për zhvillim akademik. Për të
plotësuar kërkesat për akreditim institucional dhe programor, institucionet e arsimit të lartë janë të obliguara të
përgatisin raporte të vetëvlerësimit sipas udhëzimeve të AKA-së. Përgatitja e të dy raporteve të kërkuara, si ai për
akreditim institucional ashtu edhe ai për akreditim programor janë përgjegjësi e koordinatorëve për zhvillim
akademik duke siguruar edhe përfshirjen e ekspertëve të tjerë në këtë proces.
Me qëllim të përgatitjes së raportit të vetëvlerësimit për akreditim institucional, koordinatorët për zhvillim
akademik, një herë në çdo katër-pesë vjet, realizojnë anketa me stafin akademik, stafin administrativ dhe studentët.
Një proces i ngjashëm realizohet një herë në çdo dy-tre vjet edhe për procesin e akreditimit të programit. Ndërkaq,
për programet të cilat i nënshtrohen procesit të akreditimit për herë të parë, institucionet e arsimit të lartë kanë
krijuar mekanizma të brendshme për vlerësimin e programeve, si një proces verifikimi para dorëzimit të tyre për
akreditim në AKA.44
Diskutimet gjatë intervistave identifikojnë disa nga mangësitë e mëposhtme të sigurimit të brendshëm të cilësisë
në arsimin e lartë, si dhe rezultatet nga vlerësimi i jashtëm:
Mungesa e një politike të mirëfilltë për sigurimin e brendshëm të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë;
Përgatitja e raporteve të vetëvlerësimit vetëm për qëllime të akreditimit;

Përkundër që strukturat për sigurimin e brendshëm të cilësisë mund të dallojnë në institucionet e arsimit të lartë,
pothuajse në të gjitha rastet ato kanë të caktuar koordinatorët për zhvillim akademik të cilët janë përgjegjës për
procesin e sigurimit të brendshëm të cilësisë, në pajtim me Standardet dhe Udhëzuesit Evropian për Sigurimin e
Brendshëm të Cilësisë (ESG).

Përgatitja e raporteve të vetëvlerësimit bazohet vetëm në rezultatet e pyetësorëve;
Procesi i hartimit dhe aprovimit të programeve nuk është përmbajtësor;

Në anën tjetër, komisionet për sigurimin e cilësisë në çdo institucion të arsimit të lartë janë përgjegjës për:

Ekzistojnë mospërputhje ndërmjet programeve të ofruara dhe kërkesave të tregut të punës;

Aprovimin e kërkesave për sigurimin e cilësisë në institucion;

Mësimdhënia, të nxënit dhe vlerësimi nuk e ka në qendër studentin;

Rishikimin e vazhdueshëm të institucionit;

Mangësi në procesin e emërimit të stafit akademik;

Plotësimin e kërkesave të AKA-së lidhur me përmirësimin e cilësisë;

Mungesa e monitorimit të vazhdueshëm dhe rishikimit periodik të proceseve të brendshme të cilësisë.

Garantimin e standardeve ndërkombëtare për praktikat e mira për sigurimin e cilësisë të institucioneve;
Ofrimin e informatave të nevojshme për mekanizmat për sigurimin e cilësisë, dhe;
Rishikimin e udhëzimeve institucionale për sigurimin e brendshëm të cilësisë.

Së pari, siç vërehet nga kërkesat për përgatitjen e raportit të vetëvlerësimit, nga institucionet e arsimit të lartë
kërkohet të dëshmojnë se zbatojnë një politikë të brendshme për sigurimin e cilësisë. Megjithëkëtë, përfaqësuesit
e AKA-së shpjegojnë se institucionet e arsimit të lartë në Kosovë nuk kanë një politikë të mirëfilltë për sigurimin
e cilësisë. Në raste të caktuara, aspektet e sigurimit të cilësisë përfshihen vetëm sipërfaqësisht në planet strategjike
44

43

Intervistë me drejtorin e Zyrës për Zhvillim Akademik në një institucion të arsimit të lartë në Kosovë, e realizuar më 13 maj 2018.

Po aty.
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të institucioneve të arsimit të lartë, duke u bazuar kryesisht në kërkesat e procesit të akreditimit. Një ish-anëtar i
KSHC-së, vlerëson se kjo qasje dëshmon që institucionet e arsimit të lartë e shohin procesin e akreditimit si një listë
kontrolluese kundrejt kërkesave që përmbushin aspektet e llogaridhënies për sigurimin e cilësisë, duke shpërfillur
përmirësimin e qëndrueshëm të cilësisë dhe implikimet afatgjata të politikave joadekuate. 45

Ngjashëm, përfaqësuesit e AKA-së pohojnë se institucionet e arsimit të lartë e kanë keqkuptuar plotësisht qëllimin
e akreditimit të programeve të tyre që mbështetet nga ESG-ja. Sipas tyre, standardet dhe udhëzuesit janë në
dispozicion të institucioneve të arsimit të lartë për ofrimin e udhëzimeve për përmbushjen e kritereve minimale.
Megjithatë, sigurimi i brendshëm i cilësisë mbetet përgjegjësi kryesore e institucioneve të arsimit të lartë dhe se
ato duhet të zhvillojnë kulturën e cilësisë.54

Ekziston një pajtueshmëri në mesin e të intervistuarve se një mangësi e akreditimit institucional dhe atij programor
është vetë fakti se si i tillë ka ndikuar në krijimin e një qasjeje mekanike të institucioneve të arsimit të lartë ndaj
kërkesave të akreditimit, duke u përqendruar në përgatitjen e raporteve të vetëvlerësimit vetëm për qëllim të
akreditimit. Në këtë drejtim, institucionet e arsimit të lartë përgatisin raportet e vetëvlerësimit vetëm në rastet kur
ato i i nënshtrohen akreditimit institucional për çdo katër-pesë vjet, apo akreditimit programor çdo dy-tre vjet.46
Një qasje e tillë dëshmon se hartimi i raporteve të vetëvlerësimit nuk kuptohet si një mekanizëm për përmirësimin
e cilësisë së arsimit të lartë, por më tepër si një mjet teknik drejt akreditimit institucional dhe programor.

Po ashtu, diskutimet gjatë intervistave kanë theksuar një aspekt tjetër të rëndësishëm që ndërlidhet me hartimin
dhe ofrimin e programeve studimore. Një ekspert i arsimit të lartë vlerëson se gjatë hartimit të programeve
institucionet e arsimit të lartë nuk i kushtojnë shumë rëndësi kërkesave të tregut të punës. Përveç kësaj, AKA nuk
ka tregues të përcaktuar qartë me anë të të cilëve do të mund të vlerësonte ndërlidhjen e programeve me kërkesat e
tregut të punës. Përkundër që ka mjaft dëshmi që tregojnë që ka mospërputhje në mes të studentëve të regjistruar
në programet e ofruara dhe disponueshmërisë së vendeve të punës, AKA dhe institucionet e arsimit të lartë e
injorojnë këtë aspekt të rëndësishëm të sigurimit të cilësisë.55

Për më shumë, përfaqësuesit e institucioneve të arsimit të lartë shpjegojnë se të dhënat e mbledhura për përgatitjen
e raportit të vetëvlerësimit nuk diskutohen e as nuk reflektohen gjatë takimeve të menaxhmentit, e aq më pak me
stafin akademik dhe studentët. Këto praktika jo-transparente, ndikojnë që raportet e vetëvlerësimit të humbin
rëndësinë e tyre në sigurimin e cilësisë duke u shndërruar në një proces teknik dhe strukturor. 47 48

Për më shumë, përkundër që ky studim nuk përfshin një analizë gjithëpërfshirëse të perceptimeve të të gjithë stafit
akademik në institucionet e arsimit të lartë, megjithatë ka arritur të kuptojë këndvështrimet e disa pjesëtarëve
të stafit akademik lidhur me mekanizmat e sigurimit të cilësisë, të cilët vlerësojnë mësimdhënien, të nxënit, dhe
vlerësimin me studentin në qendër. Në këtë drejtim, disa të intervistuar shpjegojnë se institucionet e arsimit të
lartë nuk kanë mundësi të arrijnë nivelin e dëshiruar të të mësuarit me studentin në qendër, përderisa raporti
profesor-student është mesatarisht 1:60.56

Një mangësi tjetër e raporteve të vetëvlerësimit është fakti se ato bazohen kryesisht në të dhënat e mbledhura
përmes pyetësorëve, të cilat si mjete për mbledhjen e të dhënave kredibile janë mjaft të kufizuara. Përkundër që në
disa raste institucionet e arsimit të lartë i verifikojnë rezultatet e nxjerra nga pyetësorët përmes organizimit të fokus
grupeve, kjo praktikë megjithatë nuk është e zakonshme në shumicën e institucioneve.49 Nga ky këndvështrim, të
dhënat e mbledhura kanë mangësi, dhe si të tilla ato dorëzohen në AKA vetëm për të plotësuar listën kontrolluese
të standardeve dhe udhëzuesve për sigurimin e cilësisë. Në këtë mënyrë, institucionet e arsimit të lartë janë kufizuar
vetëm në përgatitjen teknike të dokumenteve aplikuese për akreditim, duke shpërfillë pasojat e kësaj qasje në
përmirësimin e cilësisë në institucionet e tyre.50
Institucionet e arsimit të lartë kanë zhvilluar një filtër të brendshëm për vlerësimin e programeve para se ato t’i
nënshtrohen procesit të akreditimit.51 Edhe pse ekziston vlerësimi i brendshëm i programeve, një ekspert i arsimit
të lartë shpjegon se vlerësimi dhe aprovimi i programeve bazohet vetëm në kërkesat e AKA-së për akreditim.52
Si i tillë, kërkesat e akreditimit kanë nxitur një ndjenjë të “frikës” tek institucionet e arsimit të lartë, duke i shtyrë
ato që të përmbushin standardet dhe udhëzimet afatshkurtra, përderisa shpërfillin implikimet afatgjata të këtij
perceptimi teknik dhe strukturor për procesin e akreditimit.53
45 Intervistë me një ish-anëtar të KSHC-së, e realizuar më 18 prill 2018.
46 Intervistë me drejtorin e Zyrës për Zhvillim Akademik në një institucion të arsimit të lartë, e realizuar më 13 maj 2018.
47 Intervistë me drejtorin e Zyrës për Zhvillim Akademik në një institucion të arsimit të lartë, e realizuar më 13 maj 2018.
Intervistë me zyrtarin për zhvillim akademik (institucion publik i arsimit të lartë), e realizuar më 3 prill 2018.
48 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
49 Intervistë me zyrtarin për zhvillim akademik (institucion privat i arsimit të lartë), e realizuar më 5 prill 2018.
50 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
51 Intervistë me pro-rektorin për sigurim të cilësisë në një institucion të arsimit të lartë, e realizuar më 19 prill 2018.
Intervistë me drejtorin e Zyrës për Zhvillim Akademik në një institucion të arsimit të lartë, e realizuar më 13 maj 2018.
52 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
53 Intervistë me dy persona të stafit akademik (institucion publik dhe privat të arsimit të lartë), e realizuar më 11 prill 2018.
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Ky raport i disfavorshëm profesor-student e bën të pamundur për profesorët që të adresojnë të gjitha nevojat dhe
pritshmëritë e studentëve. Për më tepër, vlerësimi i duhur i studentëve në këto rrethana është mjaft i vështirë. Në
këtë drejtim, një profesor thekson se në vend që vlerësimi i studentëve të bëhet përmes punimeve, prezantimeve,
aktiviteteve në grup, profesorët janë të detyruar t’i vlerësojnë studentët përmes testeve të cilat kryesisht përdorin
pyetje të mbyllura. Krahas kësaj, brenda një viti akademik, një profesor, mbikëqyr mesatarisht rreth pesëdhjetë
punime të diplomave të studentëve.57 Përkundër faktit që stafi akademik e vlerëson rëndësinë e përmirësimit të
aftësive hulumtuese të studentëve, ata e kanë të pamundur që të vlerësojnë siç duhet një numër kaq të madh të
punimeve brenda një periudhe kaq të shkurtër kohore, e cila njëherit përbën përgjegjësi shtesë krahas ligjërimit,
zhvillimit të tyre profesional, dhe përgjegjësive të tjera kundrejt institucionit.58
Duke pasur parasysh se pothuajse të gjitha institucionet e arsimit të lartë që veprojnë në Kosovë ende përballen me
sfidën e raportit të disfavorshëm profesor-student, kërkesat e akreditimit të cilat ndërlidhen me mësimdhënien
dhe të nxënit me studentin në qendër dhe vlerësimin e tyre nuk adresohen siç duhet nga AKA.59
Pjesëtarë të intervistuar të stafit akademik identifikojnë të paktën tri probleme kryesore lidhur me zhvillimin e
stafit akademik dhe procesin e rekrutimit të tyre.60
54
55
56
57
58
59
60

Intervistë me një përfaqësues të MASHT-it/AKA-së, e realizuar më 10 maj 2018.
Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
Po aty.
Intervistë me një pjesëtar të stafit akademik (institucion publik të arsimit të lartë), e realizuar më 11 prill, 2018.
Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
Intervistë me një pjesëtar të stafit akademik (institucion publik dhe privat i arsimit të lartë), e realizuar më 11 prill 2018.
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Për akreditimin e një programi, AKA kërkon që institucionet të kenë të punësuar së paku
tre profesor me gradën shkencore të doktoratës, të angazhuar me orar të plotë pune për secilin
program. Përkundër përkushtimit të AKA-së për zbatimin e kësaj kërkese, ende nuk ekziston
ndonjë mekanizëm për vlerësimin e profileve të profesorëve për programe të caktuara. Në këtë
drejtim, një ekspert i arsimit të lartë tregon raste kur arkitektët ligjërojnë lëndën e Programimit ose
Matematikës.61
Promovimi i stafit akademik bazohet kryesisht në numrin e punimeve shkencore të publikuara në
revistat shkencore, ku për titullin akademik “Asistent Profesor” kërkohet publikimi i një punimi
shkencor, për titullin akademik “Profesor i Asociuar” kërkohet publikimi i tri punimeve shkencore,
dhe për titullin akademik “Profesor i rregullt” kërkohet publikimi i pesë punimeve shkencore. Në
këtë mënyrë, stafi akademik përqendrohet vetëm në përmbushjen e këtyre kërkesave duke shmangur
aspektet e tjera të zhvillimit të tyre profesional, përfshirë përmirësimin e cilësisë së metodave të
mësimdhënies.62
Mungojnë mekanizmat për monitorimin dhe vlerësimin e realizimit të plan-programeve dhe
metodave të mësimdhënies. Stafi akademik raporton vetëm pasqyrën e vijueshmërisë së studentëve
në ligjërata, e që në fakt është një mënyrë shumë formale për monitorimin e punës së tyre. Pasqyrat
e vijueshmërisë nuk ofrojnë informata lidhur me cilësinë e mësimdhënies, metodat e ligjërimit,
angazhimin dhe përfshirjen e studentëve, vlerësimin e studentëve dhe shfrytëzimin e literaturës.63
Si i tillë, ky lloj i monitorimit është një proces plotësisht teknik dhe ka efekte negative në krijimin e
një qasjeje mekanike tek stafi akademik, që përqendrohet vetëm në numrin e përgjithshëm të orëve
që realizojnë, siç paraqitet në pasqyrën e vijueshmërisë së studentëve.

Sa më sipër, institucionet e arsimit të lartë nuk kanë të zhvilluar mekanizma për monitorimin e punës së tyre.
Përveç monitorimit formal, praktikat e fundit sugjerojnë që në të gjitha institucionet e arsimit të lartë të realizohen
aktivitete mësimore përmes mbështetjes ndër-kolegiale.64 Megjithatë, një udhëheqës i Zyrës për Zhvillim
Akademik në një institucion të arsimit të lartë shpjegon që praktikat e tilla janë kundërshtuar nga ana e stafit
akademik.65
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5. Përfundimet dhe rekomandimet
Nga të gjeturat e këtij studimi kuptohet se procesi i akreditimit ka një rol të rëndësishëm në sistemin e arsimit të
lartë në Kosovë, duke nxitur institucionet e arsimit të lartë në përmbushjen e standardeve dhe udhëzimeve për
sigurimin e cilësisë. Megjithatë, përkundër entuziazmit dhe përkushtimit të AKA-së për zbatimin e kërkesave
që burojnë nga procesi i akreditimit, ajo ende nuk ka zhvilluar mekanizmat e duhur për të monitoruar punën e
institucioneve të arsimit të lartë.
Për më shumë, proceset e akreditimit mbeten ende në nivel teknik dhe administrativ të zbatimit. Rezultatet e këtij
studimi tregojnë se procesi i akreditimit është në përputhje me ESG-në, por që konsiderohet si një proces i pastër
teknik dhe strukturor. Ky fakt nuk rezulton me ndonjë përmirësim përmbajtjesor të cilësisë së institucioneve të
arsimit të lartë në Kosovë.
Qasja mekanike e institucioneve të arsimit të lartë kundrejt sigurimit të cilësisë ka ndikuar negativisht në
perceptimin e cilësisë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë. Ka një pajtueshmëri në mesin e të intervistuarve se
sigurimi i brendshëm i cilësisë kuptohet vetëm si një proces që është i ndërlidhur me kërkesat e akreditimit dhe si
i tillë nuk konsiderohet si përgjegjësi dhe interes i vetë institucioneve të arsimit të lartë. Në këtë drejtim, është në
interesin e institucioneve të arsimit të lartë që të shqyrtojnë mundësi të ndryshme për përmirësimin e cilësisë së
tyre të brendshme, duke reflektuar mbi të gjeturat e raporteve të vetëvlerësimit.
Procesi i akreditimit vazhdon të mbetet mjeti kryesor për vendosjen e standardeve të cilësisë në sistemin e arsimit
të lartë në Kosovë. Megjithatë, procesi i akreditimit në kontekstin e Kosovës është keqkuptuar, duke u kufizuar
vetëm në zbatimin formal të rregullave dhe procedurave të ESG-së dhe jo në shfrytëzimin e tyre si një udhërrëfyes
se si palët e ndryshme mund të kontribuojnë në sigurimin e cilësisë.
Sistemet e suksesshme të sigurimit të cilësisë ofrojnë informata të besueshme për publikun lidhur me cilësinë
e institucioneve të arsimit të lartë, si dhe ofrojnë këshilla dhe rekomandime për masat që duhet ndërmarrë me
qëllim të përmirësimit të mëtutjeshëm. Nga ky këndvështrim, sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë duhet të shihen
si dy aspekte të ndërlidhura që mbështesin zhvillimin e një kulture të cilësisë e cila zbatohet nga studentët, stafi
akademik dhe menaxhmenti institucional. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërmjet të gjitha palëve të përfshira
në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë është kyç për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.

61 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
62 Intervistë me dy persona të stafit akademik (institucion publik dhe privat i arsimit të lartë), e realizuar më 11 prill 2018.
63 Intervistë me një ekspert të arsimit të lartë, e realizuar më 23 prill 2018.
64 Hilsdon, J. (2014). “Peer learning for change in higher education, Innovations in Education and Teaching International”
(Mësimi me kolegë për ndryshime në arsimin e lartë, Inovacione në edukimin dhe mësimin ndërkombëtar), 51:3, 244-254, DOI:
10.1080/14703297.2013.796709
65 Intervistë me drejtorin e Zyrës për Zhvillim Akademik në një institucion të arsimit të lartë, e realizuar më 13 maj 2018.
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5.1 Rekomandimet
Hartimi i një ligji të veçantë për AKA-në
Me qëllim të garantimit të pavarësisë së AKA-së, veprimtaria e agjencisë duhet të rregullohet me anë të një ligji të
veçantë, i cili duhet të jetë specifik në kuptimin e përcaktimit të fushëveprimit, përgjegjësive dhe aspekteve të tjera të
ndërlidhura me punën e agjencisë. Krahas kësaj, ligji duhet të promovojë pavarësinë e agjencisë si një aspekt i veçantë
i punës së saj, duke garantuar mosndërhyrjen e palëve të jashtme në punën e AKA-së dhe ndryshimet e mundshme të
akteve nënligjore.
Përmirësimi i transparencës dhe llogaridhënies
Përjashtimi i agjencisë nga EQAR dhe shqetësimet rreth mundësisë së përjashtimit nga ENQA, kanë dëmtuar rëndë
imazhin e AKA-së. Deri vonë, agjencia vlerësohej si një institucion i besueshëm, e cila, mbi të gjitha gëzonte pavarësinë
në vendimmarrje. Megjithatë, zhvillimet e fundit negative kanë ndikuar në humbjen e kredibilitetit të agjencisë tek
publiku. Prandaj, me qëllim të rikthimit të statusit të humbur, AKA duhet të dëshmojë pavarësinë në vendimmarrje, si
dhe të zbatojë procese transparente dhe të jetë e hapur për llogaridhënie para publikut.
Zhvillimi i procedurave për monitorim dhe mbikëqyrje të vazhdueshme
Duke marrë parasysh që kërkesat e AKA-së për akreditim institucional dhe programor janë kryesisht teknike, AKA
duhet të identifikojë mënyra për të përshtatur kërkesat e akreditimit, të cilat përveç që do të ndikonin në sigurimin e
cilësisë konform standardeve ndërkombëtare, po ashtu do të ndikonin në përmirësimin e kapaciteteve të institucioneve
të arsimit të lartë për sigurim të cilësisë. Në këtë drejtim, zhvillimi i procedurave për monitorim dhe mbikëqyrje të
vazhdueshme është një praktikë e rëndomtë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.
Në bazë të dispozitave ligjore, AKA është përgjegjëse për monitorimin e institucioneve të arsimit të lartë. Përkundër
kësaj, deri në vitin 2016, agjencia ka realizuar vetëm monitorimin teknik të institucioneve të arsimit të lartë nëpërmjet
vlerësuesve të jashtëm në kuadër të procesit të akreditimit. Mungesa e kapaciteteve njerëzore, përkatësisht numri i
vogël i stafit, e ka pamundësuar agjencinë në ushtrimin e funksionit të monitorimit dhe mbikëqyrjes së vazhdueshme
të institucioneve të arsimit të lartë.
Për më shumë, institucionet e akredituara janë të detyruara që në fund të vitit akademik të dorëzojnë në AKA një plan
të veprimit, i cili duhet të bazohet në rekomandimet e dhëna nga ekipi i ekspertëve ndërkombëtarë gjatë procesit të
akreditimit. Ky plan i veprimit është një mekanizëm i rëndësishëm që mund të shfrytëzohet nga AKA për monitorim.
Përveç kësaj, AKA-ja duhet të zhvillojë tregues të veçantë për secilin aspekt të cilësisë së brendshme në arsimin e lartë,
përtej kërkesave që institucionet e arsimit të lartë të paraqesin vetëm raporte të vetëvlerësimi.
Vlerësimi i stafit të angazhuar në programet akademike
Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë kanë kapacitete të kufizuara në përmbushjen e kërkesave të akreditimit që
ndërlidhen me angazhimin me orar të plotë të tre profesorëve me gradë shkencore të doktoratës. Përkundër përkushtimit
të AKA-së për zbatimin rigoroz të këtij kriteri me rastin e akreditimit të programeve, mungon vlerësimi i profilit të këtyre
profesorëve nga ana e agjencisë. Në këtë drejtim, agjencia duhet ta shqyrtojë kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë
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për akreditim të programeve duke u siguruar që profili i tre profesorëve me gradë shkencore të doktoratës të përputhet
me programin për të cilin janë caktuar si bartës. Në të kundërtën, programet të cilat nuk e plotësojnë këtë kërkesë nuk
duhet të akreditohen.
Përfshirja e ekspertëve të jashtëm vendorë
Duke pasur parasysh veçoritë e sistemit të arsimit të lartë në Kosovë, të cilat janë të panjohura për shumicën e ekspertëve
ndërkombëtarë, në intervistat e realizuara për këtë studim është theksuar rëndësia e përfshirjes së ekspertëve të jashtëm
vendorë në procesin e akreditimit. Në këtë drejtim, AKA duhet të përfshijë ekspertë vendorë në procesin e akreditimit
të cilët mund të përkrahin ekspertët ndërkombëtarë. Angazhimi i ekspertëve të pavarur vendor do të shmangte situatat
e mundshme të pasaktësive në vlerësim për shkak të mungesës së informatave kontekstuale nga ana e ekspertëve
ndërkombëtarë.
Zhvillimi i kritereve minimale për vlerësim nga ekspertët e jashtëm
Përkundër udhëzimeve që AKA iu ofron ekspertëve të jashtëm ndërkombëtarë me rastin e realizimit të vizitave në
institucionet e arsimit të lartë, ekspertët ndërkombëtarë në vlerësimet e tyre gjatë vizitave në këto institucione janë
plotësisht autonom. Për më shumë, në disa raste të vlerësimeve të ekspertëve ndërkombëtarë vërehet një lloj subjektiviteti.
Prandaj, me qëllim të shmangies së këtyre situatave, AKA duhet të zhvillojë kritere minimale, të cilat duhet të jenë të
matshme, dhe të cilave ndër të tjera, do të iu referoheshin ekspertët e jashtëm me rastin e vlerësimeve për akreditim të
programeve.
Sigurimi i cilësisë si përgjegjësi kryesore e institucioneve të arsimit të lartë
Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë kanë një pikëpamje të ngushtë për rëndësinë e procesit të akreditimit në
përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë. Në njërën anë, është më se e qartë që procesi i akreditimit ka pasur rol të
rëndësishëm në zhvillimin e sigurimit të brendshëm të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë, përderisa në
anën tjetër, ky proces është keqkuptuar nga institucionet e arsimit të lartë, si një proces i përmbushjes së kritereve dhe
udhëzimeve të caktuara për akreditim.
Megjithatë duke marrë parasysh që qëllimi kryesor i AKA-së është institucionalizimi i cilësisë në arsimin e lartë, jo vetëm
përmes kritereve formale të akreditimit, por duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm të vlerave në arsimin e lartë, AKA
duhet të angazhohet në ndërtimin e një kulture tek institucionet e arsimit të lartë ku sigurimi i cilësisë kuptohet si interes
dhe përgjegjësi kryesore e tyre.
Përfshirja e studentëve në procesin e sigurimit të cilësisë
Nga të gjeturat e këtij studimi, vërehet mungesa e përfshirjes së studentëve në procesin e sigurimit të cilësisë në
institucionet e arsimit të lartë. Studentët përfshihen vetëm me rastin e realizimit të anketimeve, e cila është kërkesë
teknike për përgatitjen e raporteve të vetëvlerësimit. Në anën tjetër, studentët nuk e kuptojnë rëndësinë e sigurimit të
cilësisë si pjesë e përgjegjësisë së institucionit ndaj tyre. Në këtë drejtim, është e domosdoshme të ndërmerren masa për
ngritjen e vetëdijesimit të studentëve për përgjegjësitë e tyre.
Zhvillimi i burimeve njerëzore
Praktikat e fundit rekomandojnë që institucionet e arsimit të lartë të zbatojnë praktika të mësimit dhe monitorimit
ndërmjet kolegëve. Kjo qasje do të ndikonte në shkëmbimin e praktikave dhe përvojave ndërmjet stafit akademik, të
cilat mund të ndikojnë në ndryshimin e vlerave dhe besimeve të tyre karshi rëndësisë së përmirësimit të cilësisë.
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