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(Mos)informimi i publikut

“Ati ynë që je në qiell, jepna fuqinë ta mbajmë 
gojën mbyllur kur s’kemi gjë për të thënë. 

Falna durimin të thellojmë një punë përpara 
se të shkruajë mbi të! Frymëzona me një 

ndjenë të mprehtë të drejtësisë që të flasim jo 
vetëm me paanësi, por edhe të sillemi ashtu! 

Shpëtona nga grackat e gramatikës, nga 
shtrembërimet e gjuhës dhe nga lajthitjet e 

shtypit. Ashtu qoftë!”
[Faik Konica]
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HYRJE
Transparenca formale është hapi i parë drejt transparencës së mirëfilltë dhe llogaridhënies 
së institucioneve publike, të cilat burim të vetëm të të ardhurave e kanë buxhetin e shtetit. 
Me transparencë formale, në këtë dokument kuptohet ofrimi i qasjes formale në informa-
cion, nga ana e universiteteve publike për publikun përmes ueb faqeve të tyre. 

ORCA në këtë hulumtim ka grumbulluar të dhëna mbi ekzistencën e 27 dokumenteve 
dhe informatave nga universitetet publike, të cilat përbëjnë informacionin më bazik rreth 
funksionimit të tyre. Të dhënat janë grumbulluar nga ueb faqet zyrtare të 7 universiteteve 
publike në vendin tonë. 

Të njëjtin hulumtim, ORCA e ka kryer edhe dy herë të tjera, në shkurt 20191 dhe shtator 
20192. Edhe pse ka përmirësime sa i përket publikimit të rregulloreve, vendimeve dhe 
informatave, shqetësim mbetet mospublikimi i buxheteve. Vetëm tri universitete, i Pejës, 
Mitrovicës dhe Gjakovës, i kanë të publikuara buxhetet në uebfaqe. Po ashtu, shumica e 
universiteteve nuk i kanë të publikuara informatat për raportin student/mësimdhënës.

Universiteti i Prishtinës, mbetet universiteti më transparent duke i munguar vetëm dy 
dokumente. Ndërsa universiteti më pak transparent, mbetet Universiteti i Shkencave të 
Aplikuara në Ferizaj, të cilit i mungojnë tetëmbëdhjetë dokumente dhe informata. 

Në të kaluarën, kur ORCA ka publikuar raport të ngjashëm disa nga universitetet publike 
janë ankuar lidhur me objektivitetin e raportimeve dhe gabimin e mundshëm metodolog-
jik nga ana e ORCA-s, pasi ato kanë arsyetuar mungesën e rregulloreve për doktoratë duke 
qenë se ato nuk kanë programe të tilla. 

ORCA thekson se sipas Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë, një institucion i arsimit të 
lartë, për të qenë universitet duhet të ketë pesë programe për studime të doktoratës në 
pesë fusha të ndryshme studimi.

1   www.orca-ks.org/wp-content/uploads/2019/02/Transparenca-formale-e-Universiteteve-publike.pdf
2   www.orca-ks.org/wp-content/uploads/2019/09/Monitorimi-i-universiteteve-publike-Afati-i-Shtatorit-2019.pdf
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Pasqyrë e transparencës formale të universiteteve publike

Universiteti i: Prishtinës Pejës Mitrovicës Prizrenit Gjilanit Gjakovës Ferizajt

1 Raporti student/ 
mësimdhënës

2 Statuti i 
Universitetit 

3 Plani strategjik

4 Kodi i etikës

5 Rregullore 
disiplinore

6
Rregullorja për 
zgjedhjen e stafit 
akademik

7 Rregullorja për 
bashkëpunëtorë

8 Buletinet

9 CV-të e stafit

10 Rregullorja për të 
ardhurat personale

11 Buxheti

12
Rregullorja 
për zgjedhjet 
studentore

13
Përbërja e 
Parlamentit 
Studentor
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Pasqyrë e transparencës formale të universiteteve publike

Universiteti i: Prishtinës Pejës Mitrovicës Prizrenit Gjilanit Gjakovës Ferizajt

14 Përbërja e 
rektoratit

15 Përbërja e Këshillit 
Drejtues

16 Përbërja e Senatit

17 Vendimet e Senatit

18 Vendimet e 
Këshillit Drejtues

19 Vendimet e 
Rektorit

20 Vendimet e 
akreditimit

21 Rregullorja për 
studimet BA

22 Rregullorja për 
studimet MA

23 Rregullorja për 
studimet PhD

24 Rregullorja për 
SEMS

25 Rregullorja për 
sigurimin e cilësisë

26 Planprogramet

27 Info për bursa/
punësim

Indeksi 25/27 23/27 24/27 23/27 20/27 23/27 8/27
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UNIVERSITETI I PRISHTINËS

3   www.uni-pr.edu/

Nga 27 dokumente apo informacione bazike rreth funksionimit të universitetit, Universiteti 
i Prishtinës aktualisht ka të publikuara 25 prej tyre në faqen zyrtare të saj3.

Në shkurt të vitit 2019, ORCA kishte publikuar gjetjet e transparencës formale në Univer-
sitetin e Prishtinës, përmes të cilave ishte bërë e ditur se këtij universiteti i mungonin tri 
dokumente apo informacione të rëndësishme në faqen zyrtare

Në atë periudhë, UP nuk kishte të publikuar informacione rreth ‘Rregullores së të ardhu-
rave personale’, ‘Buxhetit’ dhe ‘Përbërjes së Senatit’.

UP në janar të këtij viti, ka publikuar informatat rreth ‘Përbërjes së Senatit’, mirëpo ende 
nuk i ka publikuar ‘Rregulloren për të ardhurat personale’ dhe ‘Buxhetin’. 

24 24 25

SHKURT 2019 SHTATOR 2019 JANAR 2020
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UNIVERSITETI I PEJËS

4   www.unhz.eu/

Nga 27 dokumente apo informacione bazike rreth funksionimit të universitetit, Universiteti 
i Pejës aktualisht ka të publikuara 23 prej tyre në faqen zyrtare të saj4.

Në shkurt të vitit 2019, ORCA kishte publikuar gjetjet e transparencës formale në Univer-
sitetin e Pejës, përmes të cilave ishte bërë e ditur se këtij universiteti i mungonin gjashtë 
dokumente apo informacione të rëndësishme në faqen zyrtare.

Në atë periudhë, nuk kishte publikuar informacione rreth ‘Raportit student/mësimdhënës’, 
‘Rregulloren për zgjedhjen e stafit akademik’, ‘Përbërjen e parlamentit studentor’, ‘Vendi-
met e Senatit’, dhe ‘Rregulloren për SEMS”

Në shtator, Universiteti i Pejës kishte publikuar ‘Rregulloren për zgjedhjen e stafit akade-
mik’ dhe ‘Përbërjen e Parlamentit Studentor’, mirëpo katër dokumentet tjera që mungonin 
në shkurt, ende nuk ishin publikuar.

Universiteti i Pejës, ende nuk i ka publikuar informacionet rreth ‘Raportit student/mësim-
dhënës’, ‘Vendimet e Senatit’, ‘Rregulloren për studimet PhD’ dhe ‘Rregulloren për SEMS’.

21 23 23

SHKURT 2019 SHTATOR 2019 JANAR 2020



12

TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA NË UNIVERSITETET PUBLIKE TË KOSOVËS

UNIVERSITETI I MITROVICËS

5   www.umib.net/

Nga 27 dokumente apo informacione bazike rreth funksionimit të universitetit, Universiteti 
i Mitrovicës aktualisht ka të publikuara 23 prej tyre në faqen zyrtare të saj5.

Në shkurt të vitit 2019, ORCA kishte publikuar gjetjet e transparencës formale në Universi-
tetin e Mitrovicës, përmes të cilave ishte bërë e ditur se këtij universiteti, i mungonin shtatë 
dokumente apo informacione të rëndësishme në faqen zyrtare.

Në atë periudhë, nuk kishte publikuar ‘Rregulloren për bashkëpunëtorë’, ‘Rregulloren për 
të ardhurat personale’, ‘Buxhetin’, ‘Rregulloren për zgjedhjet studentore’, ‘Vendimet e Rek-
torit’, ‘Rregulloren për studimet PhD’ dhe ‘Rregulloren për SEMS’.

Në shtator, Universiteti i Mitrovicës kishte publikuar ‘Rregulloren për të ardhura personale’ 
dhe ‘Rregulloren për zgjedhjet studentore’, mirëpo pesë dokumentet tjera që mungonin 
në shkurt, ende nuk ishin publikuar.

Universiteti i Mitrovicës në janar të këtij viti, ka publikuar ‘Buxhetin’, dhe ‘Vendimet e Rek-
torit’, mirëpo ende nuk i ka publikuar ‘Rregulloren për bashkëpunëtorë’, ‘Rregulloren për 
studimet PhD’ dhe ‘Rregulloren për SEMS’.

20 22 24

SHKURT 2019 SHTATOR 2019 JANAR 2020
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UNIVERSITETI I PRIZRENIT

6   www.uni-prizren.com/

Nga 27 dokumente apo informacione bazike rreth funksionimit të universitetit, Universiteti 
i Prizrenit aktualisht ka të publikuara 23 prej tyre në faqen zyrtare të saj6.

Në shkurt të vitit 2019, ORCA kishte publikuar gjetjet e transparencës formale në Univer-
sitetin e Prizrenit, përmes të cilave ishte bërë e ditur se këtij universiteti i mungonin tetë 
dokumente apo informacione të rëndësishme në faqen zyrtare.

Në atë periudhë, nuk kishte të publikuar informacione rreth ‘Raportit student/mësim-
dhënës’, ‘Planit strategjik’, ‘Rregulloren për zgjedhjen e stafit akademik’, ‘Rregulloren për 
të ardhurat personale’, ‘Buxhetin’, ‘Vendimet e Rektorit’, ‘Rregulloren për studime PhD’ 
dhe ‘Rregulloren për sigurimin e cilësisë’.

Në shtator kishte të publikuar ‘Planin strategjik’, Rregulloren për zgjedhjen e stafit aka-
demik’, ‘Rregulloren për të ardhurat personale’ dhe ‘Rregulloren për sigurimin e cilësisë’, 
mirëpo katër dokumentet tjera që mungonin në shkurt, ende nuk ishin publikuar.

Universiteti i Mitrovicës, ende nuk i ka publikuar informacionet rreth ‘Raportit student/
mësimdhënës’, ‘Buxhetin, ‘Vendimet e Rektorit’ dhe ‘Rregulloren për studime PhD’.

19 23 23

SHKURT 2019 SHTATOR 2019 JANAR 2020
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UNIVERSITETI I GJILANIT

7   www.uni-gjilan.net/

Nga 27 dokumente apo informacione bazike rreth funksionimit të universitetit, Universiteti 
i Gjilanit aktualisht ka të publikuara 20 prej tyre në faqen zyrtare të saj7.

Në shkurt të vitit 2019, ORCA kishte publikuar gjetjet e transparencës formale në Univer-
sitetin e Gjilanit, përmes të cilave ishte bërë e ditur se këtij universiteti i mungonin nëntë 
dokumente apo informacione të rëndësishme në faqen zyrtare.

Në atë periudhë nuk kishte publikuar informacione rreth ‘Raportit student/mësimdhënës’, 
‘Rregulloren e Financave’, ‘Buxhetin, ‘Vendimet e Senatit’, ’Vendimet e Këshillit Drejtues’, 
‘Vendimet e Rektorit’, ‘Rregulloren për studimet Ma’, ‘Rregulloren për studime PhD’, si dhe 
‘Rregulloren për SEMS’.

Në shtator, Universiteti i Gjilanit kishte publikuar vetëm ‘Rregulloren për të ardhura per-
sonale’, mirëpo tetë dokumentet tjera që mungonin në shkurt, ende nuk ishin publikuar.

Universiteti i Gjilanit në janar të këtij viti, ka publikuar ‘Rregulloren për studimet MA’, mirë-
po ende nuk i ka publikuar informacionet rreth ‘Raportit student/mësimdhënës’, ‘Buxhetin, 
‘Vendimet e Senatit’, ’Vendimet e Këshillit Drejtues’, ‘Vendimet e Rektorit’, si dhe ‘Rreg-
ulloren për SEMS’.

18 19 20

SHKURT 2019 SHTATOR 2019 JANAR 2020
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UNIVERSITETI I GJAKOVËS

8   www.uni-gjk.org/

Nga 27 dokumente apo informacione bazike rreth funksionimit të universitetit, Universiteti 
i Gjakovës aktualisht ka të publikuara 23 prej tyre në faqen zyrtare të saj8.

Mungonin informacione rreth ‘Raportit student/mësimdhënës’, ‘Plani strategjik’, ’Rregullorja për 
zgjedhjen e stafit akademik’, ‘Rregullorja për bashkëpunëtorë të jashtëm’, ‘Rregullorja e Finan-
cave’, ‘Buxheti, ’Përbërja e Këshillit Drejtues’, ‘Vendimet e Senatit’, ’Vendimet e Këshillit Drejtues’, 
‘Vendimet e Rektorit’, ‘Rregullorja për studimet Ma’, si dhe ‘Rregullorja për studimet PhD’.

Ndërkaq në shtator kishte publikuar gjashtë prej këtyre dokumenteve; ‘Planin strategjik’, 
‘Rregulloren për të ardhura personale’, ‘Buxhetin’,  ’Përbërja e Këshillit Drejtues’, ‘Vendimet 
e Senatit’ dhe ’Vendimet e Këshillit Drejtues’.

Por jo edhe informacionet rreth ‘Raportit student/mësimdhënës’, ’Rregulloren për zgjedh-
jen e stafit akademik’, ‘Rregulloren për bashkëpunëtorë të jashtëm’, ‘Vendimet e Rektorit’, 
‘Rregulloren për studimet Ma’, si dhe ‘Rregulloren për studimet PhD’.

Në janar të këtij viti, janë publikuar ‘Vendimet e Rektorit’ dhe ‘Rregullorja për studimet 
Ma’. Të pa publikuara ende, janë informacionet rreth ‘Raportit student/mësimdhënës’, 
’Rregullorja për zgjedhjen e stafit akademik’, ‘Rregullorja për bashkëpunëtorë të jashtëm’, 
si dhe ‘Rregullorja për studimet PhD’.

15 21 23

SHKURT 2019 SHTATOR 2019 JANAR 2020
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UNIVERSITETI I FERIZAJT
Nga 27 dokumente apo informacione bazike rreth funksionimit të universitetit, Universiteti 
i Ferizajt aktualisht ka të publikuara vetëm 8 prej tyre në faqen zyrtare të saj9.

Që nga shkurti i vitit 2019, ky universitet nuk e ka publikuar as edhe një nga 19 dokumentet 
tjera bazike që duhet publikuar secili universitet.

9   www.ushaf.net/

8 8 8

SHKURT 2019 SHTATOR 2019 JANAR 2020
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ORCA thekson se sipas Ligjit për Arsimin e 
Lartë në Kosovë, një institucion i arsimit të 
lartë, për të qenë universitet duhet të ketë 

pesë programe për studime të doktoratës në 
pesë fusha të ndryshme studimi.
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DEKLARATË E MOHIMIT TË PËRGJEGJËSISË: 

Ky dokument është përpiluar me ndihmë financiare nga Agjencioni Austriak për 
Zhvillim. Pikëpamjet dhe mendimet e shprehura këtu në asnjë mënyrë nuk mund 
ta pasqyrojnë mendimin zyrtar të Agjencionit Austriak për Zhvillim.


