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FJALA E REKTORIT
Viti 2019, e ka ballafaquar të gjithë arsimin e lartë në Kosovë, me sfida të cilat kanë ndikuar në tërësi
në këtë sistem. Përkundër tyre, UMIB në këtë vit edhe më shumë ka angazhuar të gjitha kapacitetet e
tij që të sigurojë realizimin e vizionit dhe misionit të tij dhe të kontribuojë në klimën e zhvillimit cilësor
të arsimit të lartë në Kosovë.
UMIB në 2019, e përfundoi me sukses riakreditimin e nëntë programeve, implementoi me sukses një
pjesë të rëndësishme të objektivave strategjikë, sidomos ato objektiva dhe aktivitete për të cilat
përgjegjësia e zbatimit ishte e stafit tonë menaxherial, akademik dhe administrativ. Fokusimi në rritjen
e cilësisë duke respektuar filozofinë e UMIB-it: studenti në qendër, mbështetja e stafit tonë të ri për
studime jashtë vendit, krijimi i mundësive të vazhdueshme që studentëve tu krijohen të gjitha mundësitë
për një studim cilësor, prezantimi me shumë dinjitet dhe sukses i studentëve tanë në gara të ndryshme,
pasurimi i infrastrukturës fizike që e bën UMIB – in model edhe për universitete të tjera, krijimi i
sistemeve të brendshme për sigurim të cilësisë etj, janë indikacione që Universiteti ynë me përgjegjësi
dhe përkushtim realizon misionin e tij.
UMIB po shkon drejt krijimit të një universiteti global, duke pasur parasysh rritjen e numrit të
marrëveshjeve që po krijojmë me Universitete ndërkombëtare dhe bashkëpjesëmarrjen me ta në
projekte të mëdha ndërkombëtare që synojnë zhvillimin e vazhdueshëm të universitetit tonë. Ky vit solli
edhe përmirësimin pozitiv në aspektin hulumtues, duke rritur numrin e publikimeve shkencore nga stafi
akademik që solli si rrjedhim edhe fuqizimin nga universiteti të punës kërkimore, hulumtuese të stafit
dhe studentëve përmes mbështetjes financiare dhe fuqizimit të kapaciteteve të zyrës për bashkëpunim
ndërkombëtar dhe hulumtime shkencore.
UMIB e sheh veten si një universitet i cili është kontribuues në ndryshimet globale, që përgatit
vazhdimisht të diplomuar konkurrues në fusha vitale dhe të veçanta, dhe që ndikon në fuqizimin e
vlerave kombëtare e më gjerë.
UMIB është i vetëdijshëm për rolin e rëndësishëm në bashkëpunimin me qeverinë për të përmirësuar
arsimin. Arsimi është një përgjegjësi e përbashkët, që ka një koncept të cilësisë dhe që duhet të jetë
pjesë e kulturës sonë.
Duke ju falënderuar të gjithëve, ju ftoj të vazhdojmë bashkëpunimin tonë dhe punën tonë të palodhur
për të kapërcyer sfidat me të cilat ka filluar ky vit dhe për të mundësuar që studentët tanë të diplomuar
të na bëjnë krenarë, ne dhe krejt shoqërinë.
Me respekt,
Prof. Dr. Alush Musaj
Rektor
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HYRJE
Universiteti i Mitrovicës (UMIB) është themeluar me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës
më 06.03.2013 dhe në kuadër të Universitetit janë përfshirë edhe dy njësitë akademike të UP-së me seli
në Mitrovicë – Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë (ish Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë)
dhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara (ish Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara dhe ish Shkolla
e Lartë Teknike).Universiteti është themeluar që të ofrojë arsimim akademik, kërkime shkencore dhe
krijimtari artistike. UMIB bazuar në Statutin e Përkohshëm është institucion autonom i arsimit të lartë,
që zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe
fusha të tjera të veprimtarive akademike. Andaj funksionalizimi i UMIB-it është bërë duke u mbështetur
në fakultetet e trashëguara dhe të riorganizuara, dhe në përgjithësi për gjashtë fakultetet që tani janë të
organizuara në kuadër të UMIB-it: Fakulteti i Gjeoshkencave; Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore;
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike; Fakulteti Juridik; Fakulteti Ekonomik dhe
Fakulteti i Edukimit.
Përmes raportit vjetor pasqyrohet veprimtaria e UMIB-it konform obligimeve dhe detyrave ligjore duke
u mbështetur në punën efektive gjatë vitit 2019 e cila është drejtuar nga vizioni dhe misioni i saj i
udhëhequr nga parimet: profesionale, transparente, etike, të përgjegjshme dhe efektive.
UMIB dhe njësitë akademike në kuadër të saj janë duke punuar me përkushtim që të sigurojnë ngritje
kualitative, arsimore – profesionale dhe shkencore në fushat të cilat studiohen në UMIB, andaj
mësimdhënia dhe mësim nxënia janë proces i pandarë prej punës kërkimore shkencore në mënyrë që të
sigurohet ngritja e cilësisë.
Misioni i UMIB – it është që të ofrojë mësimdhënie cilësore për përgatitjen e kuadrove në fusha unike
për Kosovën, rajonin e më gjerë, i dedikuar të zhvillojë kërkime shkencore, projekte profesionale,
këshillime profesionale duke qenë në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm dhe rritjes të mirëqenies dhe
avancimit shoqëror.
Vlerat mbi të cilat mbështetet veprimtaria e UMIB-it, janë:
-

Përgjegjësi dhe Respektim i ndërsjellë;

-

Drejtësi dhe Ndershmëri;

-

Integritet dhe Llogaridhënie;

-

Diversitet dhe mirëqenie;

-

Kreativitet dhe Liri Intelektuale, dhe

-

Kujdesi ndaj mjedisit dhe shoqërisë

Vizioni i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” është të jetë Institucion i Arsimit të Lartë lider në
rajon, në edukim dhe hulumtim shkencor, për përgatitjen e kuadrove konkurrentë në fusha unike për
Kosovën dhe rajonin, për të përmbushur kërkesat e së tashmes dhe projektuar nevojat e së ardhmes, për
nevojat shkencore-akademike, të ekonomisë së tregut, institucioneve e diplomacisë, i fokusuar në
zhvillimin e qëndrueshëm dhe mirëqenien sociale.
Të arriturat e periudhës raportuese janë si rezultat i punës së stafit të Universitetit në përgjithësi dhe të
fakulteteve, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në kryerjen me përgjegjësi dhe profesionalizëm të
detyrave të punës.
Si të arritura me rezultate konkrete për periudhën raportuese janë:
-

Akreditimi i 9 (nëntë) programeve të studimit për periudhën tri vjeçare, krahas 11 tjera aktualisht
të akredituara;

-

Plotësimi i kushteve të Agjencisë të Akreditimit për personel akademik për të gjitha programet e
akredituara;
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-

Përmbyllja me sukses e ri aplikimit për akreditim institucional pas mossuksesit për tu akredituar si
institucion për vitin akademik 2019/2020;

-

Realizimi i plotë i planit të implementimit të rekomandimeve të ekipit të ekspertëve të jashtëm në
procesin e ri akreditimit institucional;

-

Miratimi i shumë dokumenteve në kuadër të ngritje të infrastrukturës ligjore për funksionalizimin
e plotë të Universitetit;

-

Krijimi dhe avancimi i bashkëpunimeve vendore dhe ndërkombëtare;

-

Funksionalizimi i mëtejmë i një administrate për ngritjen e cilësisë të shërbimeve administrative
për studentët dhe personelin. Në bashkëpunim me MASHT dhe MF, Universiteti ka arritur
pavarësinë financiare në menaxhimin dhe ekzekutimin e buxhetit të Universitetit duke certifikuar
zyrtarët përkatës financiar. Pavarësimi në ekzekutimin e buxhetit të lejuar dukshëm e ka rritur dhe
do ta rritë performancën e menaxhimit dhe ekzekutimit të buxhetit.

-

Vazhdimi i projektit në ndërtimin e objekteve për nevoja të Universitetit dhe të fakulteteve në
kuadër të KAMPUS it UNIVERSITAR në Mitrovicë. Në këtë drejtim, ju njoftojmë se të gjitha
fakultetet e Universitetit të Mitrovicës janë transferuar dhe janë vendosur në objektin e KAMPUS
it të ri universitar me sipërfaqe 17.000 metra katror, gjithashtu edhe rektorati dhe Administrata
Qendrore është vendosur në objektin e rektoratit në kuadër të KAMPUS it të ri universitar me
sipërfaqe prej 2.000 metra katror. Në përfundim e sipër janë punët në objektin nr. 2 të fakulteteve
me sipërfaqe prej 12.000 metra katror. Gjithashtu është realizuar projekti i furnizimit të objektit të
fakulteteve me inventar, projekt i financuar dhe i realizuar nga Ministria e Administratës Publike.

Rezultatet e arritura në implementimin e aktiviteteve të lartcekura janë një bazë e mirë për zhvillimin e
vazhdueshëm të Universitetit për realizimin e misionit.
Andaj, UMIB, në vitet pasuese do të ketë suksese edhe më të mëdha duke qenë të përkushtuar dhe të
udhëhequr nga puna, ndërtimi i raporteve të besimit dhe respektit të ndërsjellët.
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APLIKIMI PËR RIAKREDITIM INSTITUCIONAL DHE AKREDITIMI –
RIAKREDITIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT
Në kuadër të procesit për akreditim të programeve të studimit, bazuar në raportet e ekipit të ekspertëve
dhe vendimeve të datës 29 korrik 2019 dhe 14 gusht 2019, KSHC/AKA ka riakredituar të gjitha
programet për të cilat ka aplikuar Universiteti. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitë programet të cilat
janë riakredituar në vitin 2019, me akreditim deri në vitin 2022, mirëpo tabela përmban edhe 11
programe tjera me akreditim aktual deri në vitin 2021.
Fakulteti i
Gjeoshkencave
1.
2.
3.
4.

Niveli i
studimeve
BSc
MSc
BSc
MSc

I akredituar
prej
1 tetor 2019
1 tetor 2019
1 tetor 2017
1 tetor 2017

I akredituar
deri më
30 shtator 2022
30 shtator 2022
30 shtator 2021
30 shtator 2021

MSc

1 tetor 2019

30 shtator 2022

BSc

1 tetor 2017

30 shtator 2021

MSc
MSc

1 tetor 2017
1 tetor 2017

30 shtator 2021
30 shtator 2021

Teknologji
Teknologji
Inxhinieri dhe Teknologji
Ushqimore
Inxhinieri dhe Teknologji
Ushqimore

BSc
MSc
BSc

1 tetor 2019
1 tetor 2019
1 tetor 2019

30 shtator 2022
30 shtator 2022
30 shtator 2022

MSc

1 tetor 2019

30 shtator 2022

Fakulteti i
Inxhinierisë
Mekanike dhe
Kompjuterike
1.
2.
3.
4.

Informatikë Inxhinierike
Inxhinieri Ekonomike
Inxhinieri Ekonomike
Makineri Prodhuese

BSc
BSc
MSc
BSc

1 tetor 2017
1 tetor 2017
1 tetor 2019
1 tetor 2017

30 shtator 2021
30 shtator 2021
30 shtator 2022
30 shtator 2021

Fakulteti Juridik
1.

Juridik

LLB

1 tetor 2017

30 shtator 2021

Biznes dhe Menaxhment me
specializim në Banka, Financa
dhe Kontabilitet

BA

1 tetor 2019

30 shtator 2022

Edukim Fillor
Edukim Parashkollor

BA
BA

1 tetor 2017
1 tetor 2017

30 shtator 2021
30 shtator 2021

5.
6.

7.
8.
Fakulteti i
Teknologjisë
Ushqimore
1.
2.
3.
4.

Fakulteti Ekonomik
1.

Fakulteti i Edukimit
1.
2.

Programi i studimeve
Xehetari
Xehetari
Gjeologji
Hidrogjeologji dhe Gjeologji
Inxhinierike
Vendburimet e lëndëve të para
minerale
Materiale dhe Metalurgji (me
specializime: Materiale;
Metalurgji)
Materiale
Metalurgji
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Mirëpo, KSHC/AKA, me vendimin e datës 29 korrik 2019, gjithashtu ka vendosur, ka nxjerr vendim
që Universitetit të Mitrovicës i ndalohet regjistrimi i studentëve të rinj për të gjitha programet e studimit
me akreditim valid të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” për vitin akademik 2019/2020 deri në
periudhën e dytë të akreditimit institucional. Në këtë mënyrë, përkundër riakredimit/akreditimit të 9
programeve studimore dhe vlerësimeve mjaft të larta të ekspertëve për të gjitha fushat/standardet e
vlerësuara, Universitetit të Mitrovicës iu pamundësua regjistrimi i studentëve.
Në kuadër të procesit të riakreditimit/akreditimit, gjatë vitit 2019, respektivisht gjatë muajit tetor,
Universiteti i Mitrovicës ka aplikuar për akreditim institucional dhe gjithashtu ka aplikuar për
Akreditim të 1 (një) programi të studimit dhe atë: Fakulteti Ekonomik, studimet master “Biznes dhe
Menaxhment”.
Besojmë fort që në këtë proces, UMIB do të akreditohet si institucion i arsimit të lartë, dhe ky besim
mbështetet jo vetëm në plotësimin e standardeve për proces të akreditimit, por në ecurinë progresive që
UMIB – i po tregon çdo vit në të gjitha aspektet, duke filluar prej sigurimit dhe pasurimit me ambiente
fizike të kampusit universitar si një prej universiteteve me infrastrukturën më funksionale jo vetëm në
Kosovë, e duke vazhduar me fokusimin në rritjen e cilësisë në procesin akademik duke synuar
përgatitjen e kuadrove unike për Kosovën të gatshëm për të plotësuar nevojat e tregut të punës.

7

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
Raporti vjetor 2019
TË DHËNAT E PËRGJITHSHME
STUDENTËT
Në kuadër të përgjegjësive të përgjithshme të parapara me Rregulloren për organizimin e brendshëm
dhe sistematizimin e vendeve të punës, zyra për shërbime studentore ka hartuar raportin vjetor të punëve
për vitin 2019.
Në Universitetin e Mitrovicës në kuadër të 6 fakulteteve në vitin akademik 2019/2020 janë duke vijuar
studimet gjithsejtë 1812 studentë në te gjitha vitet e studimit, në studimet bachelor dhe master. Numri i
studentëve aktual, është si pasojë e vendimit për mos regjistrimin e studentëve në vitin akademik
2019/2020, bazuar në vendimin e KSHC/AKA.
Në vitin aktual, duke marrë parasysh që për shkak të vendimit për mos akreditim të institucionit (edhe
pse në të njëjtin vit u riakredituan 9 programe) kemi një rënie në numrin total të studentëve për shkak
të mungesës së numrit të studentëve në vitin e parë të studimeve.
Në vazhdim në tabelat si më poshtë shihet numri i studentëve të regjistruar sipas fakulteteve,
programeve dhe vitit të studimit si dhe struktura gjinore e studentëve të regjistruar dhe të diplomuar, në
bachelor dhe master.
Vlen të përmendet se zyra për shërbime studentore e UMIB – it e ka hartuar Doracakun për studentë i
cili do të shërbej si mjet lehtësues në përdorim të studentëve për të qenë i informuar dhe për të marr
vendime individuale lidhur me të gjitha proceset që i përcjellin studentët gjatë studimeve. Doracaku
është publikuar në ueb faqen e UMIB – it.
Në këtë vit akademik, në UMIB në studimet baçelor 67.5 % janë femra dhe 32.5 % janë meshkuj. Në
studimet master 48 % janë femra dhe 52 % janë meshkuj. Sipas fakulteteve, raportin meshkuj femra, e
tregojnë të dhënat e mëposhtme:
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Nga këta studentë shqiptarë janë 99.2% dhe 0.5 % janë boshnjak dhe 0.3 % turq, 72 studentë (ose 4.1%)
në vitin akademik 2019-2020 kanë marrë bursë për arritshmëri akademike në vlerë prej 1000 euro secili,
ndërsa janë liruar nga pagesat 49 studentë. Në UMIB, vijojnë studimet baçelor edhe studentë nga
komuna të tjera të Kosovës, sipas grafikut në vijim:
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Numri i studentëve në studimet bachelor 2019-2020
Fakulteti-programi i studimeve
Fakulteti i Gjeoshkencave
Xehetari
Gjeologji
Materiale dhe Metalurgji
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore
Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore
Teknologji – Specializimet:
Inxhinieri e Mbrojtjes Mjedisore
Inxhinieri Kimike
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
Makineri Prodhuese
Informatikë Inxhinierike
Inxhinieri Ekonomike
Fakulteti Juridik
Juridik
Fakulteti Ekonomik
Banka, Financa dhe Kontabilitet
Menaxhment dhe Informatikë
Fakulteti i Edukimi
Arsim Fillor
Edukim Parashkollor
Gjithsej

Struktura gjinore e
përgjithshme

Viti
I

Viti
II

Viti
III

Viti
IV

7
4
3
20
19
1

30
15
6
9
70
46
24

67
34
20
13
145
107
38

23
0
15
8
176
126
50

81
49
15
17
59
46
13

Gjith
sej
104
49
30
25
235
172
63

32
2
15
15
23
23

164
12
93
59
65
65

23
12
11
105

193
137
56
522

265
34
92
139
85
85
124
64
60
90
64
26
776

233
7
83
143
178
178
59
34
25
455
319
136
1124

228
41
117
70
81
81
65
30
35
22
22
0
536

461
48
200
213
259
259
124
64
60
477
341
136
1660

F

86
86

171
128
43
257

M

Numri i studentëve në studimet master 2019 -2020
Fakulteti – programi i studimeve

Viti I

Viti II

Struktura gjinore e përgjithshme

F
Fakulteti i Gjeoshkencave
Xehetari

1

Hidrogjeologji dhe Gjeologji inxhinierike
Vendburime të lëndëve të para minerale
Materiale
Metalurgji
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore
Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore
Teknologji - Inxhinieri i mbrojtjes së mjedisit
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
Teknologji Prodhuese - Profili i Prerjes
Informatikë Inxhinierike
Teknologji Prodhuese Profili i deformimit
Gjithsejtë

10

1
2
1
1

3

39
8

6
0

M
34
8

Gjithsej

10
5

0
3

10
2

10
5

16
85
60
25
25
8
15
2
149

3
56
41
15
10
3
7
0
72

14
31
20
11
15
5
8
2
80

17
87
61
26
25
8
15
2
152

40
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Studentët e diplomuar sipas fakulteteve të UMIB-it në vitin 2019
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Gjithashtu në UMIB studiojnë edhe studentë të komuniteteve, sipas grafikut të mëposhtëm:
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BUXHETI
Në kuadër të përgjegjësive të përgjithshme të parapara me Rregulloren për organizimin e brendshëm
dhe sistematizimin e vendeve të punës, zyra për buxhet dhe financa ka paraqitur raportin vjetor të hyrave
dhe shpenzimeve për vitin 2019. Raporti është miratuar në mbledhjen e Këshillit Drejtues të datës
19.02.2020.
Analiza e buxhetit
Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike i bazuar në kufijtë final të aprovuar nga Kuvendi i
Kosovës për Universitetin e Mitrovicës, ka pasqyruar mundësinë e realizimit të aktiviteteve të cilat
ndërlidhen me fushëveprimin e Universiteteve Publike dhe Planit Strategjik të Arsimit të Lartë të
Kosovës për vitet 2017-2021.
Kufijtë final të strukturuar nëpër kategori ekonomike janë ndërlidhur me planifikim të objektivave,
aktiviteteve të planifikuara sipas Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve për vitet 2019-2021 dhe në masë
të konsiderueshme me Planin Strategjik për vitet 2018/2021 për Universitetin e Mitrovicës.
Viti fiskal 2019 mund të karakterizohet si sfidues, me faktin se aktivitetet janë përqendruar në
funksionalizimin e kampusit të ri universitar. Aktivitetet janë orientuar në funksionalizim të objekteve,
laboratorëve, sallave të leximit, bibliotekës dhe shërbimeve tjera që janë në funksion të krijimit të
standardeve për mësim. Në të njëjtën kohë është ngritë niveli i ofrimit të shërbimeve administrative,
stimulimit/bursa dhe aktiviteteve tjera që janë në shërbim të studentëve.
Hartimi dhe implementimi i programit për racionalizim të shpenzimeve në të gjitha kategoritë
ekonomike, mundësoi që të bëhet ristrukturim ndërmjet zërave shpenzues. Mjetet janë destinuar në zëra
të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në krijimin e ambientit dhe funksionalizim të kampusit të ri universitar.
Buxheti final për vitin 2019 i planifikuar nga buxheti i Kosovës ishte 4. 238. 675. 35euro që në krahasim
me buxhetin e vitit 2018 është më i lartë për 1.233.454.70 euro ose me indeks prej 41.04% (3.005.220.05
euro).
Buxheti i aprovuar dhe i alokuar nga buxheti i Kosovës është realizuar në shumë prej 3. 840. 065. 34
euro ose me indeks prej 91% që në krahasim me vitin 2018 është më i ulët për 0.62%.
Të hyrat vetanake të planifikuara nga shërbimet e ofruara për studentë për vitin 2019 ishin në shumë
prej 114.661.00. Nga të hyrat e planifikuara janë realizuar 94.289.00 euro ose me indeks të realizimit
82.22%. Nga shuma e realizuar janë alokuar 91.706.50 euro të dedikuara për mbulimin e obligimeve
në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje. Në buxhet për periudhën raportuese janë inkorporuar edhe
të hyrat vetanake të bartura nga viti 2018 në shumë prej 32.478.50 euro.
Buxheti final për UMIB nga mjetet e alokuara nga Buxheti i Kosovës dhe të hyrat vetanake ishte
4.362.860.35 euro.
Në indeks të realizimit prej 91% ndikuan:
1. Vonesa në aprovimin e Ligjit mbi Buxhetin për Universitetin e Mitrovicës
2. Realizimi i shpenzimeve të kushtëzuara nga afatet e stërzgjatura të Ligjit të prokurimit.
3. Procedurat e tej zgjatura nga ana e OSHP për shqyrtim të ankesave nga OE.
Zyra për buxhet dhe financa, bartëse e procesit dhe mbikëqyrjes së realizimit është përqendruar që
kërkesat të jenë të harmonizuara me planifikimin e shpenzimeve të bazuar në planin e rrjedhës së parasë
së gatshme dhe programin për racionalizim të shpenzimeve për vitin buxhetor 2019.
Menaxhimi financiar dhe shpenzimi i drejtë i parasë publike është pasqyruar edhe në auditimin e
jashtëm për vitin 2018 i kryer nga Zyra e Kombëtare e Auditimit të Kosovës. Objekt i auditimit ishin
aktivitetet dhe shpenzimet e realizuara në kategoritë ekonomike: paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime
dhe procedurat e realizimit të investimeve kapitale. ZKA për auditimin e kryer nuk ka dhënë vërejtje
lidhur me aktivitetet që ishin bazë e auditimit.
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Menaxhimi financiar, sukseset e arritura, raportet e ZKA (auditimit) dhe plotësimi i kritereve do të
mundësojnë që të parashtrohet kërkesa në MASHT për pavarësim financiar, duke konsideruar se UMIB
– i finalizoi strukturimin dhe ngritjen profesionale të përgjegjësve në fushën e menaxhimit të financave
publike.
Nga pasqyrat e poshtë shënuara vërehet se në kontinuitet është ngritë masa buxhetore dhe paralelë me
këtë edhe indeksi i realizimit që ishte si rrjedhojë e qasjes së re të menaxhimit dhe aplikimit të punës
ekipore.
Buxheti i planifikuar për tre vitet e fundit të funksionimit të Universitetit të Mitrovicës i strukturuar
nëpër kategori ekonomike.
Buxhet final
për vitin 2017

Buxhet final i
për vitin 2018

Buxheti final
për
vitin
2019/ buxheti
i Kosovës

3

4

Kategoritë
ekonomike

1

2

Paga & Mëditje

Indeksi
i
rritjes
se
buxhetit për
vitin 2017 ne
krahasim me
2016
5

Indeksi i rritjes
se buxhetit për
vitin 2018 ne
krahasim me
2017

Indeksi i rritjes
se buxhetit për
vitin 2019 ne
krahasim me
2019

6

7

2.350.264.21

2.376.887.75

2.350.457.35

4.50

1.13

(1.12)

Mallra dhe shërbime

332.899.00

371.339.00

866.339.00

45.23

11.54

133.30

Shpenzime komunale

54.340.00

160.200.00

157.200.00

8.68

294.81

(1.87)

Subvencione

10.000.00

30.000.00

100.000.00

200.00

233.33

Kapitalet
Total

356.356.68

216.319.30

764.679.00

24.55

(60.70)

253.49

3.103.859.89

3.154.746.05

4.238.635.35

14.32

1.63

34.36

5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-

buxheti 2017
buxheti 2018
buxheti 2019

Pasqyra e realizimit dhe indeksi i krahasimit për tre vitet e fundit të funksionimit të UMIB-it:
Kategoritë
ekonomike
1
Paga & Mëditje
Mallra&Shërbime
Shpenzime komunale
Subvencione
Kapitalet
Total

Realizimi
i
buxhetit për vitin
2017

Realizimi
i
buxhetit
për
vitin 2018

Realizimi
buxhetit
vitin 2019

3

2

i
për

4

Indeksi
i
realizimit
vitin
për
vitin
2017

Indeksi për

5

6

Indeksi
për vitin 2019

Vitin 2018
7

2.350.264.21

2.347.616.75

2.349.605.35

100.00

98.77

100

300160.77

281.639.44

572.030.34

90.16

75.84

66

53.848.97

113.188.10

154.870.08

99.10

70.65

99

8.575.00

29.999.75

99.780.00

85.75

100

100

355.857.78

117.827.37

663.779.57

99.86

54.47

87

3.068.706.73

2.890.272.91

3.840.065.34

98.86

91.62

91
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100
50

Indeksi i realizimit për vitin 2017
Indeksi i realizimit 2018

0

Indeksi irealizimit për vitin 2019

Realizimi i buxhetit
Përmes pasqyrave financiare më poshtë, shihet si është bërë menaxhimi i parasë publike duke analizuar
dhe bërë krahasime me planifikim, burimet dhe realizim të mjeteve të strukturuara në kategori
ekonomike.
Në tabelën e poshtëshënuar është pasqyruar realizimi i buxhetit i krahasuar me burime, alokim, realizim
dhe indeks të realizimit.
Buxheti
FINAL
2019
2

Kategoritë
ekonomike
1
Paga & Mëditje
Mallra&Shërbime
Shpenzime
komunale
Subvencione
Kapitalet
Total

për

Alokimi
vitin 2019

për

3

Mjetet
e
shpenzuara
për vitin 2019
4

Mjete
e
pashfrytëzuara
5=3-4

2.474.642.35
866.339.00

2.350.457.35
866.339.00

2.349.605.35
572.030.34

852.00
294.308.66

157.200.00

157.200.00

154.870.08

2.329.92

100.000.00
764.679.00
4.362.860.35

100.000.00
764.679.00
4.237.823.35

99.780.00
663.779.57
3.840.065.34

220.00
100.899.43
397.758.00

Indeksi
realizimit

i

6=4/3*100
100
66.00
99
100
87
91

Pagat dhe mëditjet – janë alokuar 2.350.457.35 euro për përmbushjen e obligimeve për paga të
personelit akademik të rregullt, të angazhuar dhe personelit administrativ. Për periudhën raportuese
janë realizuar 2.349.605.35 euro ose me indeks të realizimit prej 100 %.
Mallrat dhe shërbimet – janë alokuar 866.339.00 euro dhe janë realizuar 572.030.34 euro ose me
indeks prej 66 % të mjeteve të alokuara.
Shpenzimet komunale – janë alokuar 157.200.00 euro, janë realizuar 154.870.08 ose me indeks prej
99% në krahasim me mjetet e alokuara.
Subvencionet dhe transferet–janë alokuar 100.000.00 euro janë realizuar 99.780.00 ose me indeks
prej 100.00 % në krahasim me mjetet e alokuara.
Investimet kapitale– sipas planit të rrjedhës së parasë janë alokuar mjete në shumë prej 764.679.00
dhe janë realizuar obligimet në shumë prej 663.779.57 euro ose me indeks prej 87% në krahasim me
mjetet e alokuara.

Planifikimi,alokimi dhe realizimi per vitin 2019
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Buxheti FINAL për 2019

Alokimi për vitin 2019
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PERSONELI
Në kuadër të përgjegjësive të paraprara me Rregulloren për organzimin e brendshëm dhe sistematizimin
e vendeve të punës Zyra për çështje akademike, në bashkëpunim me zyrën e personelit ka zhvilluar
proceset e rekrutimit të personelit akademik në marrëdhënie të rregullt pune dhe personelin akademik
të angazhuar me honorar. Të dy proceset janë zhvilluar në bazë të vendimeve dhe konkurseve të
shpallura nga Senati i Universitetit.
Në proces të realzimit të konkurseve dhe vendimeve të Senatit për angazhimin e personelit akademik
për vitin 2019/2020, zyra për çështje akademike ka hartuar gjithsejt 48 kontrata për personel të
angazhuar me mbinormë dhe honorar për vitin akademik 2019/2020, kurse në zbatim të vendimeve për
zgjedhje në thirrje apo avancimeve ka hartuar gjithsejtë 11 kontrata të rregullta dhe 23 vazhdim te
kontratave, kurse është plotësuar 1 (një) vend i punës në marrëdhënie të rregullt pune – një mësimdhënës
në Fakultetin e Edukimit.
Gjatë viti 2019, zyra gjithashtu ka hartuar vendime për pensionim të punëtorëve – personel akademik,
informata, analiza dhe raporte të ndryshme statistikore për personelin akademik, për institucionet
qendrore (MASHT; MAP dhe MF), gjithashtu edhe raporte të brendshme për menaxhmentin e UMIB
– it, duke bërë edhe azhurnimin e të dhënave për personelin akademik.
Gjate vitit 2019 Zyra e Personelit ka zhvilluar procedurat e rekrutimit për nëpunës civil, duke filluar
nga autorizimi i pozitave dhe shpallja e konkursit, deri në emërimin e kandidatit të suksesshëm dhe
regjistrimi në sistemin e pagave si dhe kompletimi i dosjeve të personelit. Nëpërmes konkursit të
brendshëm është plotësuar 1 (një) pozitë, kurse konkursi për plotësimin e vendeve te punës për staf
administrativ me gjithsejte 11 pozita dhe17 kryes, nuk është realizuar. Me hyrjen në fuqi të Ligjit për
zyrtarët publik MAP ka pezulluar të gjitha procedurat e rekrutimit në institucionet publike. Sfiduese për
Zyrën e Personelit dhe për Universitetin e Mitrovicës mbetet rekrutimi i nëpunësve civil sipas planit të
personelit për nëpunës civil. Në pamundësi për të rekrutuar personelin administrativ, sipas planit të
personelit, ka bërë që një numër i madh i personelit të jenë të angazhuar për më shumë pozita pune dhe
në disa raste mungesat të mbulohen me staf të angazhuar nëpërmes marrëveshjeve për shërbime të
veçanta (gjithsejtë pesë të angazhuar).
Universiteti është në proces të rekrutimit edhe të një numri të nëpunësve civil në harmoni me Planin e
personelit dhe në funksion të funksionalizimit të administratës Qendrore të UMIB – it dhe të zyrave
administrative të fakulteteve, dy nga këto zyra nuk kanë të rekrutuar asnjë nëpunës civil.
Zyra e Personelit ka vazhduar të kryej punët në:
-

Hartimin e raporteve të ndryshme statistikore për nevojat e MAP-it;

-

Futja e të dhënave në SIMBNJ për nëpunësitë civil;

-

Futja e Planit të Personelit në SIMBNJ etj.
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Në vazhdim do të japim tabelën përmbledhëse të personelit akademik dhe administrativ sipas njësive
akademike dhe në Administratën Qendrore:
Fakulteti – AQ

Personel
rregullt

akademik

i

Personeli akademik i
angazhuar

Personeli
administrativ

Fakulteti i Gjeoshkencave

25

6

5

Fakulteti
Ushqimore

Teknologjisë

19

4

8

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
dhe Kompjuterike

21

0

9

Fakulteti Juridik

8

3

3

Fakulteti Ekonomik

11

0

1

Fakulteti i Edukimit

11

6

2

i

Administrata Qendrore

16

Gjithsejtë

95

19

44

Të pensionuar gjate vitit 2019 në UMIB janë:
1. Staf akademik
2. Staf administrativ

1
2

Vlen të përmendet se zyra e personelit në bashkëpunim me zyrën për çështje akademike e kanë hartuar
Manualin për burime njerëzore i cili do të shërbej si mjet lehtësues në përdorim të personelit për të qenë
i informuar dhe për të marr vendime individuale lidhur me të gjitha proceset që e përcjellin personelin
akademik dhe administrativ. Manuali është publikuar në ueb faqen e UMIB – it.
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KORNIZA LIGJORE
Gjatë vitit 2019, në harmoni me Statutin e Përkohshëm, dhe legjislacionin në fuqi, është vazhduar puna
për krijimin e kornizës ligjore për funksionalizimin e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”.
Kështu, përveç këtyre Rregulloreve:
- Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Universitetit
të Mitrovicës “Isa Boletini”;
- Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues;
- Rregullore mbi punën e Senatit;
- Kodi i Etikës;
- Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UMIB;
- Rregullore mbi zgjedhjet në UMIB dhe punën e Këshillit të Fakultetit;
- Rregullore për zgjedhjet e studentëve të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”;
- Rregullore mbi punën e parlamentit dhe këshillave të studentëve;
- Rregullore mbi përgjegjësinë disiplinore të studentëve;
- Rregullorja për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivore;
- Rregullorja për menaxhim zyrtar dhe arkivor;
- Lista e kategorive të materialit dokumentar me afate të ruajtjes të Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini”;
- Rregullorja për menaxhim zyrtar dhe arkivor në fakultetet e UMIB-it;
- Lista e kategorive të materialit dokumentar me afate të ruajtjes të fakulteteve të Universitetit të
Mitrovicës “Isa Boletini”;
- Rregullore për të ardhurat personale në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”;
- Rregullore për unifikimin e të ardhurave personale të personelit administrativ në Universitetin e
Mitrovicës “Isa Boletini”;
- Rregullore për regjistrim në librin e vizitorëve të personave që hyjnë dhe dalin nga ndërtesa e
Rektoratit;
- Rregullore për procedurat dhe masat për përpunimin dhe sigurinë e të dhënave personale në
Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”;
- Rregullore për publikimet në UMIB;
- Rregullore (e ndryshuar) për publikime të UMIB – it;
- Rregullore për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të personelit
akademik në UMIB;
- Plani për zhvillimin e personelit akademik;
- Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UMIB;
- Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në UMIB;
- Rregullore për themelimin dhe mënyrën e funksionimit të trupave këshillëdhënëse të njësive
akademike;
- Rregullore (e ndryshuar) për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës;
- Rregullore për studimet bachelor në UMIB;
- Rregullore për studimet master në UMIB.
gjatë vitit 2019, janë miratuar edhe rregulloret si në vijim:
- Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UMIB, nr. prot. 529, dt. 28.03.2019;
- Rregullore mbi zgjedhjet në UMIB dhe punën e Këshillit të Fakultetit, nr. prot. 528, dt. 28.03.2019;
- Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues, nr. prot. 527, dt. 28.03.2019;
- Rregullore nr. prot. 2855, dt 27.12.2019, për masat dhe procedurat disiplinore ndaj personelit;
- Rregullore për ndërkombëtarizimi dhe mobilitet nr. prot. 2624, dt. 11.12.2019.
Zyra ligjore ofron shërbimet e nevojshme për organet që veprojnë në kuadër të UMIB-it si: Këshilli
Drejtues; Senati i Universitetit; Komisioni i Studimeve i Senatit dhe Komisionet tjera të formuara në
nivelin qendror të universitetit. Kjo zyrë, gjithashtu, përfaqëson universitetin në kontestet gjyqësore dhe
administrative. Gjatë vitit 2019, dukshëm është rritur numri i lëndëve në gjykata dhe organet e
administratës.
Gjatë vitit 2019, janë mbajtur edhe Zgjedhjet e Përgjithshme në UMIB dhe Zgjedhjet studentore, me
ç’rast është bërë edhe rishikimi i Rregulloreve për mbarëvajtjen e proceseve zgjedhore në UMIB.
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TEKNOLOGJIA INFORMATIVE
Në kuadër të përgjegjësive të paraprara me Rregulloren për organzimin e brendshëm dhe sistematizimin
e vendeve të punës Zyra për teknologji informative, për të rritë efikasitetin dhe për ti zvogëluar
problemet ka vazhduar avancimin dhe zhvillimin e mëtejmë të programit të SMU – së (Sistemi i
Menaxhimit Universitar) si dhe të kryej shërbimet për këto module: Moduli i aplikimit online; Moduli
i verifikimit online; Moduli i regjistrimit; Moduli i notimit online; Moduli i ID Kartelave; Moduli i
diplornave; Moduli i financave dhe Moduli i cilësisë.
Avancimi dhe zhvillimi i programit të SMU-së, migrimi i të dhënave nga sistemi i vjetër SEMS në
sistemin e ri SMU ka përfunduar me sukses. Gjatë kësaj periudhe kompania që kryen shërbimet e
mirëmbajtjes, i është pergjigjur kërkesave të UMIB - it për ndryshimet që janë kërkuar, duke
mirëmbajtur sistemin e menaxhimit universitar për fakultetet dhe administratën qendrore.
Nga aktivitetet e realizuara në fushën e TI – së vlen të përmenden:
-

-

Zhvillimi dhe vendosja e standardeve për rregulloret në lidhje me: harduerin, softuerin, rrjetin
akademik dhe qendrën e të dhënave në UMIB;
Krijimi i kushteve teknike për mirëmbajtje të ueb faqes të UMIB-it. Për këtë arsye është bërë
përzgjedhja e Operatorit Ekonomik N.Sh.T. Proper ICE Prishtinë për shfrytëzimin e hapësirës për
Web faqen e UMIB-it;
Futja e të dhënve në SMlAL (Sistemi i Menaxhimint të Infomatave në Arsimin e Lartë) të
studentëve të regjistruar sipas viteve, stafin akademikë dhe administrativë;
Instalimi i rrjetit kompjuterik, si dhe interneti në njësitë akademike dhe Rektorat;
Menaxhimi i furmizimit dhe instalimit të pajisjeve të Server Room-it në Kampusin Universitar si:
Gjeneratorit 38kVA 3f, UPS-it 20kVA 3f, Serverëve backup, etj;
Menaxhimi i furnizimit dhe instalimi i sistemit CCTV të IP kamerave, të brendshme, të jashtme
dhe PTZ 5MP për monitorim në objektin 1 dhe shtimin e IP kamerave të jashtme dhe PTZ 5MP në
Rektorat;
Menaxhimi i furnizimit dhe instalimit të centralit të telefonisë VoIP përmes, SIP telefonave në tërë
Kampusin e Universitetit si dhe Sinjalizuesve digjital TV 55" në objektin 1 dhe Rektorat;
Menaxhimi për furnizim dhe shtrirja e kablit optik për lidhje ndërmjet objekteve në Kampusin
Universitar dhe Telekomin e Kosovës;
Menaxhimi dhe dizajnimi i ndërtimit të portës hyerëse në Kampusin Universitar, pastaj dizajnimi
rreth bibliotekës universitare dhe hapësirës së kristaleve në Objektin l në Kampusin Universitar;
Menaxhimi i gjelbërimit në parkun botanik, oborrin e objektit l dhe Rektoratit si dhe sistemin e
ujitjes pikë-pikë në Kampusin Universitar;
Ndihmë dhe shërbime logjistike rreth zhvillimit të konferencave në UMIB-it dhe në rastet tjera të
takimeve dhe eventeve të organizuara në UMIB;
Mbështetje nga MAP me licensa njëvjeçare për sistem operativ WIN10 Education, programe
Microsoft SQL Server 20 16 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise, Windows
Server 2016 Standard, Microsoft Office 2016 Profesional, Microsoft Office Project 2016
Profesional etj;
Planifikimi dhe propozimi i projekteve për nevojat e Universitetit për teknologji informacioni (TI),
koordinimi dhe mirëmbajtja e këtyre projekteve;
Sigurimi i programeve të aplikueshme si dhe trajnimi dhe perfeksionimi i përdoruesve të SMU,
sipas standardeve dhe nevojave për udhëheqjen e lehtë dhe të efektshme të bazave të dhënave për
studentë, për personelin akademik dhe joakademik të Universitetit.
Zyra për TI ka vazhduar që të kryej edhe punët në: Lëshimin e ID kartelave për studentët e pranuar
në UMIB; furnizimin me pajisje harduerike për nevojat e UMIB-it si dhe mirëmbajtjen e pajisjeve
të teknologjisë informative.
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INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN
Në kuadër të përgjegjësive të paraprara me Rregulloren për organzimin e brendshëm dhe sistematizimin
e vendeve të punës Zyra për Informim dhe Komunikim me Publikun në Universitetin “Isa Boletini” në
Mitrovicë, pas hartimit të planit të punës për vitin 2018, ka vazhduar përmbushjen e tij në detaje ashtu
siç ishte planifikuar.
Për shkak të procesit të ri akreditimit, viti 2019 ka qenë mjaft sfidues për Universitetin e Mitrovicës
“Isa Boletini” (UMIB), e së këndejmi edhe për vetë Zyrën për Informim dhe Komunikim me Publikun.
Interesimi i jashtëzakonshëm i mediave për procesin e ri akredimit ka krijuar një ngarkesë jo të
zakonshme për këtë zyrë në vitin 2019, meqë kërkesa e tyre për përgjigje, deklarata, prononcime dhe
sqarime ka qenë intensive për rreth dy muaj. Gjithashtu edhe përgjegjësia ka qenë tepër e madhe, duke
pasur parasysh ndjeshmërinë e situatës dhe reagimin e opinionit lidhur me atë proces. Megjithatë është
ruajtur një nivel dhe standard i krijuar në UMIB sa i përket paraqitjes mediale dhe korrektësisë ndaj
mediave. Kultivimi i raporteve korrekte, ka bërë që mos të ketë ndonjë keqkuptim apo reagim nga
gazetarët dhe kjo padyshim se është një cilësi që duhet të ruhet. Duhet të potencohet fakti se nuk ka
pasur asnjë rast të ndonjë keq citimi apo reagimi.
Më konkretisht gjatë vitit 2019 janë realizuar këto aktivitete:
-

Janë përgatitur 114 komunikata, të mbuluara edhe me fotografi;
Janë botuar 45 komunikata – lajme të lëshuara nga Zyra për Informim dhe Komunikim me Publikun
në medie të ndryshme (të bashkangjitura linçet);
Janë përgatitur 5 fjalime për drejtuesit e UMIB-it për ngjarje të ndryshme;
Janë dhënë 27 deklarata apo përgjigje me shkrim për medie të ndryshme;TV, radio, gazeta e portale;
Janë siguruar përgjigjet me kohë për 7 kërkesa për qasje në dokumente publike;
Janë aranzhuar 5 intervista të drejtuesve të UMIB-it në televizionet kombëtare;
Është përgatitur propozimi dhe është nxjerrë vendimi në Këshillin Drejtues për themelimin e
Qendrës për Zhvillim të Karrierës në kuadër të Zyrës për Informim;
Është organizuar Panairi i Parë i Punës dhe Karrierës në UMIB;
Janë përgatitur dhe shtypur banerat për Qendrën e Punës dhe Karrierës;
Është organizuar Akademia Përkujtimore për Latif Berishën;
Janë siguruar fotografi dhe xhirime për aktivitetet kryesore, të cilat janë vendosur në ueb faqe;
Është realizuar video me dron për kampusin universitar, i cili është i lidhur në ueb faqe;
Janë përgatitur panotë për Konferencën e Gjeoshkencave, të cilat janë vendosur në vendet më të
frekuentuara në qytet;
Është punuar mbishkrimi për objektin e rektoratit;
Është shtypur fletushka me programet që ofrohen në UMIB;
Janë siguruar materiale promovuese për UMIB: kalendarë tavoline, kalendarë muri, fletore, notesa,
stilolapsa, orë, emblemë.

Administrimi dhe menaxhimi i ueb faqes zyrtare të UMIB-it
Në kuadër të administrimit dhe menaxhimit të ueb faqes zyrtare të UMIB ka ngritje cilësore, marr
parasysh se janë ndërmarr hapa konkret në këtë drejtim:
-

Rritja e transparencës - publikimi në ueb i të gjitha vendimeve të Senatit, Këshillit Drejtues,
rregulloreve, raporteve dhe dokumenteve tjera me qëllim të rritjes së transparencës me publikun.
Po ashtu janë ngarkuar CV-të dhe fotot e stafit akademik që kanë bashkëpunuar në këtë aspekt.

-

SMU - janë vendosur në ueb të gjitha linçet e nevojshme që drejtojnë studentët në Sistemin për
Menaxhim të Studentëve me qëllim të lehtësimit të qasjes në SMU për paraqitje provimesh,
regjistrim në fakultet, pranim të diplomave, fletëpagesa të ndryshme etj.
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-

Siguria e uebit- HTTPS – ueb sajti umib.net tashmë shfletohet përmes protokollit të sigurt https, që
nënkupton uebi është i sigurte për tu shfletuar pasi nuk keqpërdor të dhënat e vizitorëve. Kjo është
arritur përmes certifikatës së sigurisë që është konfiguruar për të rritur sigurinë e uebit.

-

Ueb sajti zyrtar i Qendrës për Zhvillim të Karrierës - është dizajnuar, zhvilluar dhe kompletuar ueb
sajti i QZHK-së ëëë.qzhk.umib.net. Uebi është aktiv dhe i mbushur me materiale relevante për këtë
qendër. Vlen të ceket që ky ueb sajt ndodhet në serverët e Universitetit “Isa Boletini”.

-

Ueb faqe të reja - janë krijuar ueb faqe tjera në kuadër të ueb sajtit umib.net - njëra prej tyre është
krijuar faqja e IECM (Qendrës e Inovacionit dhe Ndërrmarësisë) si dhe faqja e Parlamentit të
Studentëve.

-

Alumni- Storie Suksesi - tek faqja Alumni janë vendosur storie suksesi për të gjithë të diplomuarit
në UMIB që kanë karrierë të suksesshme pas diplomimit.

-

Newsletter - UMIB tashmë ka letrën ditore, 3-mujore dhe vjetore të lajmeve. Është krijuar mundësia
që përmes uebit umib.net të mund të abonohen vizitorët e ndryshëm që të pranojnë emaila sa herë
publikohen lajme në ueb. Po ashtu përveç emailave në rastet kur ka lajme të reja, vizitorët e abonuar
kanë mundësinë të pranojnë edhe letrën 3-mujore dhe vjetore për lajmet më të lexuara gjatë
periudhës 3-mujore përkatësisht vjetore. Përveç përdorimit të emailit, letra e lajmeve Newsletter
është e publikuar edhe në ueb, me të gjitha datat sa herë krijohet një letër e tillë automatikisht.

-

FAQ - Pyetjet e Shpeshta - me qëllim të lehtësimit dhe përgjigjes në pyetjet më të zakonshme të
studentëve të UMIB-it, është krijuar një shtesë në ueb e quajtur FAQ (FrequentlyAskedQuestions).
Kjo faqe ka pyetjet më të shpeshta të studentëve dhe përgjigjet në këto pyetje. Pyetjet dhe përgjigjet
janë të kategorizuara sipas njësive akademike dhe administrative.

-

Pyetësorët - në uebin zyrtar të UMIB-it ofrohet mundësia që vizitorët në mënyrë anonime të
shkruajnë ankesë, sugjerim apo ndonjë vlerësim tjetër që i drejtohet njësive akademike,
administrative, menaxhmentit etj.

-

Punimet shkencore të stafit akademik - në uebin umib.net, përkatësisht në faqen për punime
shkencore, me idenë e Zyrës për Informim, janë vendosur profilet e stafit akademik në
GoogleScholar që drejtojnë tek citimet në punimet e tyre shkencore.

-

Postimet në Facebook në Gjuhën Angleze - tashmë në faqen zyrtare të Facebook-ut zyrtar të UMIBit, publikohen lajmet e rëndësishme në dy gjuhët- Shqip dhe Anglisht.

-

Backup i uebit - është përkujdesur që ueb sajti umib.net me të gjitha të dhënat (postimet, fotot,
dokumentet, bazën e të dhënave) të ruhen kohë pas kohe ashtu që në rast nevoje ose
mosfunksionimeve eventuale, të mund të rikthehen të dhënat e ruajtura.

-

Marrëveshjet e bashkëpunimit - janë përditësuar marrëveshjet e bashkëpunimit, janë radhitur nga
ato më të rejat. Janë vendosur institucionet bashkëpunuese së bashku me logot e tyre si dhe linçet
që drejtojnë tek faqet e tyre zyrtare.

-

Menaxhimi i rrjetit social Facebook dhe YouTube - janë përditësuar rrjetet zyrtare sociale të UMIBit me materiale të reja si dhe është bërë lidhja mes rrjeteve sociale dhe uebit zyrtar ashtu që rrjetet
sociale të sjellin trafik të vizitorëve në ueb. Po ashtu dhe anasjelltas p.sh videot nga youtube janë
shpërndarë në facebook dhe ueb.

-

Instalimi dhe konfigurimi i platformës për mësim online Moodle.
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PROKURIMI
Në kuadër të përgjegjësive të paraprara me Rregulloren për organzimin e brendshëm dhe sistematizimin e
vendeve të punës Zyra e prokurimit, ka hartuar Planin e prokurimit për vitin 2019 dhe gjithashtu edhe Raportin
vjetor të kontratave të nënshkruara.
Gjatë vitit 2019, ndër të tjera, janë realizuar këto projekte në kuadër të procedurave të prokurimit:
-

Pajisje laboratorike për Gjeoshkencat të ndarë në tre llote;

-

Furnizim me pajisje të Metalurgjisë;

-

Furnizim me pajisje FTU;

-

Inventar laboratorik FGJ;

-

Furnizim me inventar të imtë FTU;

-

Projekti dhe ndërtimi i portës hyrëse në UMIB;

-

Furnizim me pajisje dhe pjesë laboratorike;

-

Furnizim me kompjuter dhe llaptop;

-

Softuer për Gjeoshkencat;

-

Rregullimi i Parkut dhe mbjellja e drunjve në KAMPUS;

-

Instalimi dhe montimi i sistemit telefonik VOIP;

-

Sinjalizues digjital në UMIB;

-

Gjithashtu janë realizuar dy kontrata në kuadër të implementimit të memorandumit të mirëkuptimit me
Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë për funksionalizimin e Qendrës në kuadër të UMIB – it.
Financimi ka qenë donacion i ministrisë kurse procedurat e prokurimit i ka realizuar UMIB.

Këtu duhet theksuar se disa procedura nuk janë realizuar në vitin 2019, dhe shkaqet kryesisht janë tek
procedurat e tej zgjatura nga ana e OSHP për shqyrtim të ankesave nga OE.
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AUDITIMI
Gjatë viti 2019 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka realizuar auditimin në UMIB. Me këtë rast është
bërë “Vlerësimi i aktivitetit ekonomik dhe financiar në Universitetin e Mitrovicës” për vitin 2018”.
Objekti i kontrollit ishin: Infrastruktura ligjore, aktivitetet dhe realizimi i kompensimit për organet
qeverisëse për Universitetin e Mitrovicës (Këshilli Drejtues dhe Senati); Strategjia Zhvillimore për
Universitetin e Mitrovicës për vitet 2018/2021; Planifikimi, realizimi dhe raportet periodike të buxhetit;
Buxheti, raportet financiare, kontrollet dhe harmonizimi me Sistemin e Integruar të Menaxhimi
Financiar dhe Kontrollit.
Kontrollet financiare të dokumentacionit ishin të përzgjedhura nga auditori i përgjithshëm duke u
bazuar në të dhënat, të pasqyruara nga Sistemi i Integruar i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.
1. Infrastruktura ligjore, aktivitetet dhe realizimi i kompensimit për organet qeverisëse për
Universitetin e Mitrovicës (Këshilli Drejtues dhe Senati).
Autoritetet kryesore qeverisëse të Universitetit (neni 15, Qeverisja e Universitetit) janë Këshilli
Drejtues dhe Senati. Të dy organet qeverisëse funksionojnë në bazë të rregulloreve të punës. Rregulloret
përcaktojnë kompetenca dhe përgjegjësitë të cilat ndërlidhen me kompensimet financiare për punën,
vendimet dhe mbikëqyrjen financiare të realizimit të buxhetit.
Objekt i kontrollit të auditorit ishin:rregulloret e aprovuara, kompensimet, respektimi dhe
realizimi.
Dokumentacioni i prezantuar:
-

Kompensimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues, bazuar në rregulloren mbi të ardhurave personale të
Universitetit të Mitrovicës.
Kompensimi i anëtarëve të Senatit, vendimi mbi kompensim.

Të gjeturat: Auditori nuk kishte vërejtje dhe komente lidhur me dokumentacionin e prezantuar
2. Strategjia Zhvillimore për Universitetin e Mitrovicës për vitet 2018/2021.
Me propozim të Rektorit, Këshilli Drejtues aprovoi Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit të Universitetit
të Mitrovicës për vitet 2018/2021. Strategjia ishte e hartuar nga grupi profesional punues nga UMIB-i
duke pas për bazë Strategjinë e mëhershme për zhvillim të universitetit. Plani i veprimit i strategjisë
ishte i ndërlidhur edhe me burimet e financimit dhe afatet e përcaktuara të realizimit.
Strategjitë ishin objekt i auditimit dhe ndërlidhjes në fushën e buxhetit dhe proceseve të cilat ndërlidhen
me Planet Strategjike të aprovuara nga MASHT.
Të gjeturat: Auditori nuk kishte vërejtje dhe komente lidhur me dokumentacionin e prezantuar
3. Planifikimi, realizimi dhe raportet periodike të buxhetit
Këshillit Drejtues me propozim të rektorit ka aprovuar buxhetin për vitin fiskal 2018. Buxheti është i
strukturuar sipas kategorive ekonomike duke pasqyruar mundësinë e realizimit të objektivave dhe
aktiviteteve të planifikuara konform Kornizës Afatmesme te Shpenzimeve për vitet 2018/2020 dhe
Planin Strategjikë për Universitetin e Mitrovicës për vitet 2018/2021.
Objekt i auditimit ishte: procesi gjithëpërfshirës në planifikimin e buxhetit, hartimi i planit
dinamik dhe performanca e ekzekutimit të aktiviteteve të planifikuara (indeksi i realizimit).
Performanca e ekzekutimit të buxhetit për kategoritë ekonomike: mallra dhe shërbime, shpenzime
komunale dhe investime kapitale ishte objekt i auditimit. Auditori bazuar në planin e rrjedhës së parasë
dhe alokimeve periodike analizoi performancën e ekzekutimit të buxhetit (indeksin e realizimit) për
secilën kategori ekonomike.
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Performanca e ekzekutimit të buxhetit është pasqyruar përmes raporteve periodike dhe vjetore të
shpenzimit të burimeve financiare për vitin fiskal 2018. Procesi, planifikimi dhe performanca nga ana e
auditorit është cilësuar si mjaft i mirë duke respektuar rregulloret dhe afatet e përcaktuara nga MF dhe
MASHT. Aktivitetet e planifikuara dhe ekzekutimi është bërë konform planit të rrjedhës së parasë duke
u finalizuar me indeks të lartë të performancës së ekzekutimit.
Të gjeturat:
Auditori nuk kishte vërejtje dhe komente lidhur me planifikimin, performancës dhe indeksin e
realizimit të buxhetit për vitin fiskal 2018.
4. Buxheti, raportet financiare, kontrollet dhe harmonizimi me Sistemin e Integruar të Menaxhimi
Financiar dhe Kontrollit.
Këshilli Drejtues bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë ka aprovuar buxhetin për vitin fiskal 2018
duke përcaktuar objektivat, aktivitetet të cilat ishin të ndërlidhura me mjetet e planifikuara buxhetore.
Rektori i universitetit përmes zyrës për buxhet ishte i obliguar që të mbikëqyrë procesin e realizimit të
buxhetit duke respektuar edhe dinamikën e realizimit të pasqyruar në planin e rrjedhës së parasë për
vitin 2018. Procesi i mbikëqyrjes përcakton edhe obligimin që përmes hartimit të raporteve periodike të
informohet Këshilli Drejtues për performancën e realizimit të buxhetit. Raportimet ishin të bazuara në
të dhënat e specifikuara në SIMFK.
Këshilli Drejtues ka aprovuar raportet financiar periodike të prezantuara nga Rektori (për periudhat:
janar/mars, prill/qershor, korrik/shtator dhe raportin final për vitin 2018).
Të gjeturat:
Auditori nuk kishte vërejtje dhe komente lidhur me informimin për ekzekutimin e buxhetit
përmes raporteve periodike dhe vjetore për shpenzimin e buxhetit.
Analiza, të gjeturat dhe rekomandimet lidhur me aktivitetet e realizuara në të gjitha kategoritë
ekonomike.
4.1. Paga dhe mëditje.
Auditori i përgjithshëm vëmendje të veçantë i kushtoi planifikimit dhe realizimit të mjeteve të
planifikuara për vitin fiskal 2018 për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje.
Në bashkëveprim me njësitë akademike dhe përgjegjësit për paga dhe mëditje, auditorit iu është
pasqyruar:
-

Plani i veprimit;

-

Buxheti i planifikuar;

-

Infrastruktura ligjore për realizimin e pagave për personelin akademik dhe atë administrativ.

Objekt i kontrollit ishin pagat e personelit akademik dhe administrativ duke u përqendruar në:
-

Kalkulimi i pagave të bazuar në rregulloren mbi të ardhurat personale;

-

Orari i mësimit, regjistri i vijueshmërisë;

-

Kontratat për personelin e rregullt, të angazhuar dhe pagesat me vendime të veçanta.

Për këtë qëllim janë kontrolluar 9 mostra të përzgjedhura nga auditori. Auditorit i ishte prezantuar i tërë
dokumentacioni për muaj të ndryshëm të vitit fiskal.
Të gjeturat:
Auditori nuk kishte vërejtje dhe rekomandime për këtë aktivitetet duke e cilësuar si proces i
mirëfilltë në respektimin e rregullores për të ardhura personale të aprovuar nga Këshilli Drejtues
i UMIB-it.
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4.2. Mallra dhe shërbime, shpenzime komunale
Objekt i kontrollit për këto kategori ishin: Buxheti dhe planifikimi; Respektimi i nën kodeve ekonomike;
Realizimi dhe dinamika e realizimit të shpenzimeve të bazuar në planin e rrjedhës së parasë për vitin
fiskal 2018.
Auditori kishte përzgjedhur për auditim kontratat kornizë për shërbimet e ofruara për mirëmbajtje dhe
sigurim si dhe pasqyrimin e kontratave të lidhura për shërbime të veçanta për UMIB.
Dokumentacioni i prezantuar: procesi i ofertimit; vlerësimi; disponueshmëria e mjeteve; lidhja dhe
respektimi i kontratave; përcaktimi i menaxherëve dhe raportet mujore të hartuara nga menaxherët e
kontratave.
Auditori përzgjodhi katër mostra për shërbimet e ofruara për sigurimin e objekteve të universitetit
(njësive akademike dhe administratës qendrore).
Objekt i auditimit ishte edhe arsyeshmëria e lidhjes së kontratave për shërbime të veçanta. Zyra për
buxhet dhe financa ka pasqyruar kontratat duke dhënë arsyeshmërinë dhe specifikat për secilën kontratë
të lidhur.
Të gjeturat:
Auditori nuk kishte vërejtje dhe rekomandime për dokumentacionin e prezantuar.
4.3. Planifikimi dhe realizimi planit të prokurimit me theks të veçantë në proceset e
prokurimit për investime kapitale.
Universiteti i Mitrovicës përmes zyrës së prokurimit ka hartuar planin e prokurimit i cili ishte i bazuar
në buxhetin dhe planin e rrjedhës së parasë si dhe ka hartuar raportin e aktiviteteve të prokurimit për
vitin fiskal 2018. Plani dhe raporti i janë prezantuar auditorit për analizë dhe komente.
Auditori ishte i përqendruar në auditimin e aktiviteteve të realizuara për investimet kapitale të
planifikuara për vitin fiskal 2018.
Objekt i auditimit ishte: Planifikimi i buxhetit; plani i prokurimit; masa buxhetore/disponueshmëria;
zotimi; respektimi i kodeve të projekteve dhe nën kodeve ekonomike; ofertimet; procesi i vlerësimit;
vendimet për përcaktimin e menaxherëve; raportet e pranimit të punëve të ekzekutuara ose mjeteve
laboratorike të pranuara.
Për të gjitha këto aktivitete të bazuar në Ligjin mbi buxhetin dhe Ligjin mbi Prokurimin janë prezantuar
dokumentacioni për auditorin gjeneral.
Auditori sipas përgjegjësisë ka audituar procesin e realizimit të investime kapitale të karakterizuara: si
investime me vlerë të mesme dhe të lartë. Përzgjedhja e dokumentacionit është bërë nga auditori.
Për këtë qëllim janë përzgjedhë katër mostra dhe atë: Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës –
rregullimi i parkut botanik; Ndërtimi i ndriçimit në kampus; Furnizimi me pajisje për laboratorët që
janë në funksion të njësive akademike; Furnizimi me pajisje të teknologjisë informative.
Të gjeturat:
Auditori nuk kishte vërejtje dhe rekomandime për dokumentet e prezantuara duke e cilësuar
tërë procesin e realizimit konform dispozitave ligjore.
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INFRASTRUKTURA DHE BURIMET E MËSIMIT
Universiteti i Mitrovicës fushëveprimin e saj e realizon në një sipërfaqe prej 17.5 hektarë. Lokacioni i
kampusit shtrihet në lokalitet shumë të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarisë së Arsimit të Lartë por në
të njëjtën kohë paraqet edhe vlerë të shtuar për komunën e Mitrovicës.
Kampusi dhe investimet e realizuara krijuan standardet e kërkuara në mësimnxënje dhe ambient të jashtëm.
Objektet e ndërtuara kanë një sipërfaqe prej 36.004.31m2 (dy objekte të njësive akademike në sipërfaqe prej
33.509 m2 dhe objekti i administratës qendrore/rektorat në sipërfaqe prej 2.495 m2). Për vitet 2019/2021 janë
siguruar investime për ndërtimin e dy objekteve që do të jenë në shërbim të studenteve: objekti për ushqim
dhe objekti për strehimin e studentëve në sipërfaqe prej 7.389m2 (Objektet kanë filluar ndërtimin dhe
planifikohen të finalizohen në vitin 2021).
Në kuadër të objekteve janë të vendosura laboratorët e njësive akademike: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
dhe Kompjuterike, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Fakulteti i Gjeoshkencave. Laboratorët të cilët
kanë funksionuar në objektet e më parme plotësonin standardet e kërkuara në fushat përkatëse. Bartja e
pajisjeve në laboratorët e objekteve të reja dhe investimet e realizuara gjatë vitit 2019 kanë krijuar ambiente
në përputhje me standardet e kërkuara në fushat e specializimit të njësive akademike. Investimet në laboratorët
e njësive akademike janë realizuar në shumë prej 663,789.57 € që në krahasim me vitin 2018 janë më të larta
për 545,961.68 € ose me indeks prej 463.35 %. Në laboratorë janë investuar shumat: FIMK - 97,489.00 €, në
FTU - 257,550.00 € dhe FGj - 255,561.10 €. Laboratorët e njësive akademike tani i plotësojnë standardet e
kërkuara dhe studentët përmes aplikimit të mësimit praktik përgatiten për tregun e punës. Në proces të punës
së laboratorëve janë siguruar mjete konkretizuese në shumë prej 63,397.98 €. Këto pajisje shërbejnë për
procesin e konkretizimit dhe funksionalizimit të laboratorëve.
Investimet e realizuara në vitin 2019 në laboratorët dhe pajisjet laboratorike të fakulteteve në shumë prej
727,186.67 € do të ndikojnë edhe më tej në rritjen e mundësive të studentëve për ushtrime laboratorike dhe
punë praktike. Në këtë mënyrë studentët përveç përfitimit të njohurive teorike gjatë studimeve, ata në kuadër
të ushtrimeve laboratorike dhe punës praktike në laboratorë do të përfitojnë edhe nga puna praktike për
zhvillimin profesional në karrierën e tyre.
Përveç laboratorëve që plotësojnë standardet e kërkuara, UMIB gjithashtu ka investuar edhe në ngritjen e
nivelit të teknologjisë informatike. Pajisjet për teknologji informative janë në funksion jo vetëm të
laboratorëve por edhe për shërbime tjera që janë në funksion të mësimmxënjes. Për këto nevoja për këtë vit
janë realizuar projekte në shumë prej 131,042.00 euro, prej tyre në pajisje me kompjuter 98,620.00 euro,
furnizim me softuer 29,965.00 dhe mirëmbajtje të teknologjisë informative/SMU 28,457.00 euro. Në
funksionalizim dhe rregullim të hapësirave (zyrave dhe klasave mësimore dhe laboratorëve) janë realizuar
64,081.00 euro. Investime gjithashtu janë realizuar për ngritje të komunikimit – VOIP operator në shumë prej
21,183.00 euro si dhe vendosjen e perdeve në objektet 1 të njësive akademike dhe rektorat në shumë prej
42,898.00 €.
Ambienti dhe investimet në infrastrukturë të jashtme krijuan standarde për rekreacion dhe relaksim të
studenteve. Investimet në zonat e gjelbërta, hapësirat dhe shtigjet e ndërtuara deri në vitin 2018 në vlerë prej
26,000.00 € janë plotësuar me investime shtesë në zona të gjelbërta në vlerë prej 34.500.00 €. Mjedisi i krijuar
është mahnitës dhe jep një pamje të një kampusi modern, i cili nuk është tërheqës vetëm për studentët aktualë,
por ka kontribuar në një kërkesë në rritje për studime në këtë universitet.
Investimet e realizuara pasqyrojnë vlerë të shtuar dhe kanë krijuar sistem të mirëfilltë të plotësimit të
standardeve për Arsimin e Lartë në Kosovë.
Për vitet buxhetore 2020/2021 është planifikuar të investohet në laboratorë dhe ndërtim të infrastrukturës
shuma prej 2,010.000 euro.
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Më poshtë do të paraqesim objektet arsimore si dhe në përgjithësi të gjitha objektet që aktualisht janë në
shfrytëzim të studentëve dhe personelit të Universitetit, si dhe objektet që aktualisht janë në ndërtim e sipër:
Objekti nr. 1 - fakultetet
Nr

Etazhet

1
2
3
4
5
6
7
8

Sipërfaqja
Bruto [m2]

Neto[m2]

Bodrumi
Përdhes
Kati I
Kati II
Kati III
Kati IV
Kati V

2,262.00
3,486.00
2,590.00
2,576.00
2,576.00
2,576.00
768.00

1,950.40
2,911.47
3,083.40
2,295.90
2,295.90
2,343.90
664.30

Kulmi, Kthina e Shkallëve dhe ashensorëve

102.00

59.23

TOTAL
16,936.00
Kulmi i rrafshët
2,424.00
TOTAL
19,360.00
Objekti nr. 2 – duke u ndërtuar në përfundim e sipër, gjatë vitit 2020 lëshohet në përdorim
9

15,604.50
2,424.00
18,028.50

Sipërfaqja
Bruto
[m2]
1,817.23
3,650.31
2,144.81
2,681.13
737.83

Nr

Etazhet

1
2
3
4
5

Bodrumi
Përdhes
Kati I
Kati II
Kati III

6

Kulmi / Kthina e Shkallëve dhe ashensorëve

100.40

58.30

7

TOTAL
Kulmi i rrafshët
TOTAL

11,131.71
3,017.60
14,149.31

10,255.10
3,017.60
13,272.70

Neto
[m2]
1,566.90
3,048.70
2,553.40
2,389.60
638.20

Objekti i rektoratit
Nr

Etazhet

1
2

Përdhes
Kati I
TOTAL

Sipërfaqja
Bruto [m2]
1,273.00
1,222.00
2,495.00

Neto [m2]
1,159.10
1,109.50
2,268.60

Mensa (ka filluar ndërtimi) P+1
Objekti i mensës do të ofrojë ushqim për rreth 1200 - 1500 student, me banim në kampusin universitar dhe
me banim nga sektori privat. Objekti është i destinuar për aktivitete universale kulturore në kampus dhe rreth
kampusit. Në përdhes do të ketë kthina për aktivitete dhe rekreacion të studentëve, ambulanca, posta si dhe
depot e ushqimeve, hapësirat e ngrohjes dhe hyrja kryesore në objekt. Në katin e parë janë hapësira e kuzhinës,
e ngrënies dhe hapësirat tjera ndihmëse.
Mensa e studentëve

Nr

Etazhet

1
2

Përdhes
Kati I

Sipërfaqja
Bruto [m2]
Neto [m2]
1,460.00
1,370.60
1,460.00
1,445.99

TOTAL

2,920.00
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Konvikti (ka filluar ndërtimi) B+P+4
Objekti i konviktit, do të akomodojë 279 studentë, dhe po ndërtohet në një hapësirë prej 7,896 m2 bruto.
Objekti do të ketë 4 kate, përdhes dhe bodrum.
Objekti i konviktit është i dizajnuar për akomodim të studentëve, personelit akademik dhe mysafirëve, përmes
3 grupeve me ndarje vertikale, ku të tri grupet hyjnë përmes një hyrje kryesore dhe ndahen në vertikale,
përmes qasjeve të kontrolluara përmes stafit të sigurimit dhe aksesorëve elektronik të kontrollit dhe
monitorimit, si:
Blloku për Meshkuj: Ku nga hyrja kryesore ndahet përmes shkallëve dhe ashensorit të veçantë, përfshi
hapësirat për qëndrim ditor, hapësirat për pastrim dhe tharje rrobash dhe përmbajtjeve komunikuese
horizontale. Në këtë zonë, akomodimi bëhet në 5 nivele (përdhes, katet 1, 2, 3 dhe 4), ku blloku ka daljet dhe
shkallët emergjente. Në këtë zonë parashihen të akomodohen rreth 139 studentë.
Blloku për femra: Në konceptin e përmbajtjeve, është i ngjashëm me bllokun për meshkuj, por në këtë bllok
parashihen të akomodohen rreth 103 studentë
Konvikti i studentëve
Nr

Etazhet

1
2
3
4
5
6

Bodrumi
Përdhes
Kati I
Kati II
Kati III
Kati IV
TOTAL

Sipërfaqja
Bruto [m2]
1,310.00
1,370.00
1,304.00
1,304.00
1,304.00
1,304.00
7,896.00

28

Neto[m2]
1,242.00
1,168.90
1,118.40
1,109.10
1,113.10
787.70
6,539.20

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
Raporti vjetor 2019
PUNA E ORGANEVE QEVERISËSE TË UNIVERSITETIT
Senati i Universitetit
Gjatë vitit 2019, me vendim të KD-së, UMIB ka organizuar mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe
studentore në UMIB. Andaj, Senati i i konstituuar në vitin 2015 ka vazhduar punën deri më 30.09.2019
dhe ka mbajtur 2 (dy) mbledhje. Në këto mbledhje janë përmbyllur çështjet e rekrutimit të personelit
akademik nga konkurset e shpallura në fund të vitit 2018.
Ndërsa, Senati i konstituuar në vitin 2019, ka mbajtur gjithsej 4 (katër) mbledhje pune ku janë shqyrtuar
çështje nga përgjegjësitë e Senatit në harmoni me Statutin e Përkohshëm të UMIB-it. Në kontinuitet me
punën e Senatit janë mbajtur edhe mbledhjet e Komisionit të studimeve, i formuar në harmoni me
Statutin e UMIB –it dhe e ka rolin e organit këshillëdhënës për Senatin, dhe Komisioni për ankesa, që
i kanë paraprirë mbledhjeve të Senatit. Ndër çështjet kryesore të shqyrtimit, në vitin 2019, kanë qenë:
Procesi i aplikimit për akreditim/riakreditim të programeve të studimit; ratifikimet e vendimeve të
Këshillave të fakulteteve për zgjedhjen e dekanëve dhe prodekanëve të rinj; konkursi për rekrutimin e
personelit akademik në marrëdhënie të rregullt pune; mbarëvajtja e procesit mësimor; nxjerrja e akteve
normative bazuar në rekomandimet e ekspertëve të jashtëm etj, këtu duhet përmendur disa nga
rregulloret: Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitet nr. prot. 2624, dt. 11.12.2019.
Këshilli Drejtues
Gjatë vitit 2019, Këshilli Drejtues (KD) ka mbajtur gjithsejt 17 (shtatëmbëdhjetë) mbledhje pune ku
janë shqyrtuar çështje nga përgjegjësitë e KD në harmoni me Statutin e Përkohshëm të UMIB-it.
Shqyrtimet lidhur me miratimin e raporteve financiare periodike, raporti vjetor si dhe planifikimi i
buxhetit për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2020 kanë qenë ndër çështjet kryesore të shqyrtimit në
vitin 2019.
Gjatë shqyrtimit të raporteve financiare, Këshilli Drejtues ka bërë një analizë përmbledhëse të
performancës së burimeve dhe realizimin e të gjitha shpenzimeve të specifikuara nëpër kategoritë
ekonomike për vitin fiskal 2019. Përmes pasqyrave financiare në mënyrë analitike janë pasqyruar
burimet e financimit duke specifikuar dhe analizuar alokimet, realizimin, ndërlidhjen me politikat
programore dhe vendimeve si nga niveli qendror – Ministria e Financave, Ministria e Arsimit Shkencës
dhe Teknologjisë, si dhe vendimeve nga vetë Këshilli Drejtues i Universitetit të Mitrovicës.
Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike i bazuar në kufijtë final të aprovuar nga Kuvendi i
Kosovës për Universitetin e Mitrovicës, pasqyron mundësinë e realizimit të aktiviteteve të cilat
ndërlidhen me fushëveprimin e Universiteteve Publike dhe Planit Strategjikë të Arsimit të Lartë të
Kosovës për vitet 2017-2021.
Kufijtë final të strukturuar nëpër kategori ekonomike janë ndërlidhur me planifikim të objektivave,
aktiviteteve të planifikuara sipas Kornizës Afatmesme e Shpenzimeve për vitet 2019-2021 dhe në masë
të konsiderueshme me Planin Strategjik për vitet 2018/2021 për Universitetin e Mitrovicës.
Viti fiskal 2019 mund të karakterizohet si sfidues, me faktin se aktivitetet janë përqendruar në
funksionalizimin e kampusit të ri universitar. Aktivitetet janë orientuar në funksionalizim të objekteve,
laboratorëve, sallave të leximit, bibliotekës dhe shërbimeve tjera që janë në funksion të krijimit të
standardeve për mësim. Në të njëjtën kohë është ngritë niveli i ofrimit të shërbimeve administrative,
stimulimit/bursa dhe aktiviteteve tjera që janë në shërbim të studentëve.
Buxheti final për vitin 2019 i planifikuar nga buxheti i Kosovës ishte 4. 238. 675. 35euro që në krahasim
me buxhetin e vitit 2018 është më i lartë për 1.233.454.70 euro ose me indeks prej 41.04% (3.005.220.05
euro).
Buxheti i aprovuar dhe i alokuar nga buxheti i Kosovës është realizuar në shumë prej 3. 840. 065. 34
euro ose me indeks prej 91% që në krahasim me vitin 2018 është më i ulët për 0.62%.
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Të hyrat vetanake të planifikuara nga shërbimet e ofruara për student për vitin 2019 ishin në shumë prej
114.661.00. Nga të hyrat e planifikuara janë realizuar 94.289.00 euro ose me indeks të realizimit
82.22%. Nga shuma e realizuar janë alokuar 91.706.50 euro të dedikuara për mbulimin e obligimeve
në kategorinë ekonomike paga dhe mëditje. Në buxhet për periudhën raportuese janë inkorporuar edhe
të hyrat vetanake të bartura nga viti 2018 në shumë prej 32.478.50 euro.
Buxheti final për UMIB nga mjetet e alokuara nga Buxheti i Kosovës dhe të hyrat vetanake ishte
4.362.860.35 euro.
Në indeks të realizimit prej 91% ndikuan:
1. Vonesa në aprovimin e Ligjit mbi Buxhetin për Universitetin e Mitrovicës;
2. Realizimi i shpenzimeve të kushtëzuara nga afatet e stërzgjatura të Ligjit të prokurimit.
3. Procedurat e tej zgjatura nga ana e OSHP për shqyrtim të ankesave nga OE.
Menaxhimi financiar, sukseset e arritura, raportet e ZKA (auditimit) dhe plotësimi i kritereve do të
mundësojnë që të parashtrohet kërkesa në MASHT për pavarësim financiar, duke konsideruar se UMIB
– i finalizoi strukturimin dhe ngritjen profesionale të përgjegjësve në fushën e menaxhimit të financave
publike.
Në funksion të menaxhimit të mirë të buxhetit, por njëkohësisht edhe në funksion të ngritjes së cilësisë
në mësimdhënie, KD ka vazhduar të respektoj vendimin për deklarim të pagës primare të personelit të
UMIB-it (vendimi nr. 443/005 i datës 31.3.2017).
Procese të tjera me rëndësi të zhvilluar nga Këshilli Drejtues, gjatë këtij viti janë edhe:


Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues, nr. prot. 527, dt. 28.03.2019;



Rishikimi i Rregulloreve për mbarëvajtjen e proceseve zgjedhore në UMIB(Rregullat dhe
procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UMIB, nr. prot. 529, dt. 28.03.2019; dhe Rregullore mbi
zgjedhjet në UMIB dhe punën e Këshillit të Fakultetit, nr. prot. 528, dt. 28.03.2019



Shpallja e Zgjedhjeve të përgjithshme dhe zgjedhjeve studentore dhe miratimi i planeve dinamike
të proceseve zgjedhore, si për studentë, ashtu edhe për zgjedhje të përgjithshme,



Zgjedhja e menaxhmentit të UMIB-it (rektorit dhe prorektorëve), në pajtim me rregullativën ligjore;



Rregullore nr. prot. 2855, dt 27.12.2019, për masat dhe procedurat disiplinore ndaj personelit të
UMIB-it;



Formimi i Qendrës për Zhvillim të Karrierës në Universitet (vendimi nr. prot. 1457, dt. 29.07.2019);



Mbështjetja financiare për aktivitetet studentore si (Panairi i Shkencës që është aktivitet vjetor,
zgjerimi i kendit rekreativ sportiv, garat e diturisë aktivitetet e Bordit Alumni, shpallja e konkursit
për bursa universitare, etj).



Raporti i Zyrës për zhvillim akademik lidhur me pyetësorët, një proces ky i rëndësishëm për
procesin e akreditimit;



Raporti i auditimit, i cilësuar si mjaft i suksesshëm për punën vjetore të UMIB-it si institucion.

30

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
Raporti vjetor 2019
SIGURIMI I CILËSISË
Komponenta e sigurimit të cilësisë në UMIB konsiderohet një proces i planifikuar i veprimtarive sistematike
dhe të dokumentuara, që në thelb i referohet një cikli reflektues-aktiv dhe që synon zhvillimin dhe
qëndrueshmërinë e Universitetit tonë. Zhvillimi i një kulture të përgjithshme e sigurimit të cilësisë do të thotë
se të gjitha palët e interesit në universitet e konsiderojnë veten përgjegjës për cilësinë dhe marrjen pjesë në
këtë proces në të gjitha segmentet brenda institucionit.
Me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit për sigurim të cilësisë dhe vlerësimit si dhe për të
përmbushur rekomandimet e GE-së të vitit 2019 dhe standardet e AKA-së për sigurimin e cilësisë, UMIB ka
themeluar komisione të veçanta, me gjithë përfshirje, si vijon:
1. Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimit me përbërje prej: Prorektori për cilësi (exofficio); Zyrtari nga zyra për zhvillim akademik; Deri në 6 përfaqësues te personelit akademik nga njësite
e ndryshme akademike; 1 përfaqësues i studenteve;
2. Grupin punues për hartimin e RVV-së me përfshirje nga stafi akademik, administrativë, studentët;
komuniteti i biznesit, MASHT etj.
3. Grupi për ri-shikim e Planit Strategjik 2018/2021 me përfshirje nga stafi akademik, administrativë,
studentët, studentët e punësuar, komuniteti i biznesit, MASHT etj.
UMIB ka Zyrën për sigurim të cilësisë në nivel qendror dhe zyrtarët përgjegjës. Kjo zyrë, administron proceset
e vlerësimit sipas planifikimit te bere; Menaxhon procesin e shpërndarjes dhe publikimit te raporteve të
aktiviteteve vlerësuese; Ofron asistence operative për Komisionin qendror të sigurimit të cilësisë dhe
vlerësimit; Themelon grupe punuese, sipas rekomandimit të Komisionit qendror të cilësisë dhe vlerësimit në
nivel të UMIB, për të realizuar aktivitetet e vlerësimit sipas nevojës.
Gjithashtu, UMIB ka hartuar një varg të dokumenteve që zbatojnë politikat tona të sigurimit të cilësisë të tilla
si Rregullorja për zhvillim të cilësisë dhe vlerësimit në UMIB, Treguesit Kryesorë të performancës në UMIB
si dhe Paketa e instrumenteve të UMIB të cilat janë të publikuara në ueb faqen e tij. UMIB ndanë me të gjithë
akterët e brendshëm dhe të jashtëm format e vlerësimit dhe pyetësorët për të gjitha kategoritë. Pas hartimit të
pyetësorëve dhe implementimit të tyre, nga ana e Zyrës për sigurimin e cilësisë, me studentët, stafin akademik,
stafin administrativ, studentët Alumni, Bizneset etj, zyra për sigurimin e cilësisë në mënyrë të pavarur,
sistemon dhe analizon të dhënat nga pyetësorët, dhe më pas harton një raport final, të përgjithshëm, me pjesën
më të rëndësishme: rekomandimet drejtuar menaxhmentit të njësive akademike dhe menaxhmentit të lartë për
ndryshimet e nevojshme dhe hartimin e politikave zhvillimore institucionale.
Mbështetur mbi rezultatet e dala nga pyetësorët me stafin akademik, stafin administrativ, Alumni dhe me
përfaqësues të komunitetit të biznesit, UMIB-i, për të rritur cilësinë në mënyrë të vazhdueshme, ka ndërmarrë
dhe do të ndërmarrë aktivitetet si në vijim: Organizimi i trajnimit për mësimdhënësit (trajnimi bazik në 2020
dhe trajnimi i avancuar në 2021 në bashkëpunim me Qendrën për përsosmëri në mësimdhënie të UP); Trajnimi
për shqyrtimin e syllabusit për të gjithë stafin akademik; Trajnimi për përdorimin e SMU-së për stafin
akademik, 2019; Trajnimi i stafit administrativ për shmangien e konfliktit të interesit dhe përcaktimi i
personave përgjegjës për UMIB-in [3 persona]; Diskutimet në Këshillat e njësive akademike në lidhje me
cilësinë (takime periodike); Takime pune të menaxhmentit të lartë të UMIB me njësitë akademike dhe stafin
administrativ (takimet me Dekanët dhe administratën zhvillohen në baza mujore).
Për stafin akademik, që gjatë procesit të vlerësimit ka marrë vlerësim mbi mesataren, nga Menaxhmenti
ofrohet mirënjohje për kontribut akademik. Po ashtu mirënjohje ofrohet edhe për stafin që me angazhimin e
tij ka kontribuar në promovimin e UMIB-it, dhe ka rritur mundësitë që UMIB-i të jetë pjesë e projekteve
madhore për Kosovën.
Si pika të forta për sigurimin e cilësisë në UMIB, ne i referohemi: Infrastrukturë mjaft e përshtatshme për
zhvillimin cilësor të procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies; Mbështetja nga ana e menaxhmentit për
avancimin e cilësisë; Përfshirja e studentëve në të gjitha strukturat vendimmarrëse në UMIB; Konsultimi i
gjerë me studentët Alumni dhe punëdhënësit e tyre; Gatishmëria e stafit akademik për zhvillim profesional;
Udhëzuesit për sigurim të cilësisë, Paketa e Instrumenteve, Treguesit kyç të performancës, udhëzuesi për
ECTS, fletët informuese për ECTS dhe dokumentet e tjera. Ndërkohë sfidat me të cila ballafaqohemi janë
numri i vogël i zyrtarëve të cilësisë dhe funksioni i plotë i sistemit të sigurimit të cilësisë, meqenëse vetë
sigurimi i cilësisë është një cikël përmirësimi.
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KËRKIMET SHKENCORE
UMIB – Fakulteti i Gjeoshkencave ka qenë organizatore e Konferencës ndërkombëtare: “Roli i
Gjeoshkencave në Zhvillimin e Qëndrueshëm”, ku janë prezentuar 52 punime shkencore dhe me
pjesëmarrës nga Kosova, Shqipëria, Sllovenia, Finlanda, Polonia dhe Turqia. Po ashtu UMIB ka qenë
bashkë organizatorë e Konferencës ndërkombëtare “Institucionet sociale në shoqërinë bashkëkohore”,
e mbajtur në Durrës.
Për kërkime shkencore flasin edhe një numër i konsiderueshëm i publikimeve të stafit akademik të
UMIB-it, disa prej të cilave janë të paraqitura në tabelën në vijim:

Nr.

1.

Name and
Surname of
Author/rs

Publication Title; Journal name & DOI number

Year of
publication

Shahini, M.,
Rescorla, L.A.,
SHALA
MERITA.,
Ukshini, Sh.

Living on the Edge: Emotional and Behavioral
Problems in a Sample of Kosovar Veterans and Wives
of Veterans 16 Years Postwar. Frontiers in Psychiatry,

2019

2.
Shala, Arif &
Grajcevci,
Albulene

A study of research skills of Kosovar students: An
assessment of the influence of inclusion, exclusion,
ethnicity, parental education and gender. Journal of
Education Culture and Society. 10.
10.15503/jecs20191.187.199.

2019

3.

Eliza Avdiu

"Game-Based Learning Practices in Austrian
Elementary Schools" Educational Process:
International Journal
DOI:
10.22521/edupij.2019.83.4

2019

4.

Besire Cena

“Characterization of Radioactive waste in Kosovo
through gamma Spectrometry”, European journal of
Materials Science and Engineering, EJMSE, Volume
4, Issue 4, 2019: pp 166-172

2019

5.

Fatos Rexhepi

Comprehensive Investigation of Thermal Degradation
Characteristics and Properties Changes of Plant Edible
Oils by FTIR-Spectroscopy, Acta Chemica Iasi, v27 n2
(20191201): 263-286.

2019

6.

Fatos Rexhepi

CHEMICAL CHARACTERIZATION OF HEAVY
FUEL OIL WHICH IS USED FOR BURNING IN
POWERPLANT “KOSOVO-B” BY FTIRSPECTROSCOPY, European Journal of Materials
Science and Engineering, v4 n4 (20191220): 161-165.
DOI 10.36868/ejmse.2019.04.04.161

2019
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7.
Blerim Baruti

"Using Spent Substrate from Mushroom Cultivation
for Methanisation Process", Journal of Environmental
Protection and Ecology 20, No 2, 872–879, ISSN
1311-5065, Impact Factor - 0.634,

2019

8.

Qazim Tmava,
Ajtene
Avdullahi &
Bese Sadikaj

Loan portfolio and nonperforming loans in Western
Balkan Countries, International Journal of Finance &
BankingStudies vol 7 issue 4 pp.10-20

2019

9.

Esat Durguti

The Impact of Inflation on Economic GrowthEurozone Evidence. 03 July 2019. International Journal
of Finance & Banking Studies (2147-4486), 8(1), 0109.

2019

10. Bashkim
Bellaqa, Xhavit
Shala, Dea
Bellaqa

Labor market and management of gender based
decision making, Research in Business & Social
Science , https://doi.org/10.20525/ijrbs.v8i6.521

2019

11. Arbër Zeqiraj

Earth Crust Model under the Territory of Kosovo,
Journal of Engineering and Applied Sciences,
10.36478/jeasci.2019.1155.1161

2019

12. Kemajl Zeqiri

Exploitation of limestones and sustainability
development – Kosovo case
Kosovo, 1st International Multidisciplinary Geoscience
Conference (IMGC 2019), ISBN 978-9951-8991-0-9

2019

13. Nazmi Hasi

Earth Crust Model Under the Territory of Kosovo,
Journal of Engineering and Applied Sciences, DOI:
10.36478/jeasci.2019.1155.1161

2019

14. Nurten Deva

Purification Phases of Zinc Sulphate Solution obtained
from Neutral Leaching Process of Zinc Calcine. Selcuk
Univ. J. Eng. Sci. Tech DOI:
10.15317/Scitech.2019.179

2019

15. Rafet Zeqiri

Stability Analysis of Security Pillars With Di-Mension
10 X 10 M Fromed By Ore of Mineral Body during the
Exploitation of the "Trepça" Mine in Stantërg, Mining
Sciences, DOI

2019

16. Nurten Deva

Anode Slime Gained During Electrolysis Process of
Secondary Copper Anodes. Iranian Journal of
Chemistry and Chemistry Engineering , Vol. 38, No.
2, 2019;pages 121-126

2019
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17. Nazmi Hasi

Earth crust model under the territory of Kosovo,
Journal of engineering and applied sciences, 14(4):
1155-1161,2019, ISSN: 1816-949X

2019

18.

Application of goal programming in the management
of the installation of the heating system in Nonbusiness facilities. International Journal of Science,
Environment and Technology, Vol. 8, No 4, 766 – 776

2019

19. Agron Beka

Money Laundering. Acta Universitatis Danubius:
Juridica. 2019;15(1):229-239

2019

20. Islam Qerimi

THE REGULATION AND PROTECTION OF
CHILDREN’S RIGHTS IN KOSOVO FROM A
LEGAL ASPECT, Pravni vjesnik: časopis za pravne i
društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta JJ
Strossmayera u Osijeku; DOI:

2019

21. Mimoza Aliu

Divorce as a Way of Marriage Dissolution According
to the Positive Right in Kosovo with a Comparative
Overview on Albanian,French and German Legislation
ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS Vol. 15, no.
2/2019

2019

Fisnik Osmani

Në kuadër të rishikimit të Planit Strategjik të UMIB janë vendosur objektiva specifike për avancimin e
kërkimeve shkencore, siç janë: përpilimi i planit strategjik për kërkime shkencore, themelimi i
instituteve shkencore në njësi akademike, përkrahja e stafit akademik dhe studenteve në fushën e
kërkimeve shkencore, etj.
Tashmë është formuar Komisioni për hartimin e planit strategjik kërkimor të UMIB. Po ashtu Këshilli
Drejtues i Universitetit ka aprovuar vendimin për skemën përkrahëse për stafin akademik, e cila adreson
çështjen e publikimeve shkencore dhe pjesëmarrjes në konferenca shkencore.
Sipas këtij vendimi Universiteti do të përkrahë stafin akademik në:
a. Mbulimin e shpenzimeve deri në 70% të botimit të artikujve shkencor në revistat e indeksuara në
Web of Science dhe Scopus.
b. Pjesëmarrje në konferenca shkencore jashtë vendit.
c. Lirime nga pagesat për stafin akademik dhe studentë të UMIB-it, për regjistrim në Konferencat e
organizuara nga UMIB, apo UMIB në partneritet me Universitete tjera.
Në vitin 2019 është fituar projekti “ResearchCult”, në kuadër të programit Erasmus+, ku UMIB është
partner. Qëllimi i këtij projekti tre vjeçar është ngritja e kapaciteteve për hulumtim shkencor në
Universitetet tona. Gjatë kësaj periudhe stafi dhe studentët e UMIB do të kenë qasje në revista shkencore
dhe platforma online, që do të rrisë kualitetin e hulumtimit shkencor në universitetin tonë. Njëkohësisht,
stafi akademik do të ngrit kapacitetin e tyre në fushën e hulumtimit shkencor përmes trajnimeve dhe
moduleve të ndryshme që do të ndjekin.
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BASHKËPUNIMI VENDOR DHE NDËRKOMBËTAR
Bashkëpunimi me institucione të Republikës së Kosovës, kompani publike dhe private dhe
shoqata-organizata tjera
Përveç me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në kuadër të kësaj Ministrie funksionon
UMIB-i si program, me qëllim të realizimit të misionit të vet, UMIB gjatë viti 2019 ka pasur
bashkëpunim të mirë edhe me Institucionet e Republikës së Kosovës si: Ministrinë e Administratës
Publike (MAP) – në kuadër të kësaj Ministrie është duke u menaxhuar projekti për ndërtimin e
Kapmusit Universitar të Mitrovicës objekt i dedikuar për nevoja të Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini”, Ministrinë e Financave (MF), Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Ministrinë e
Drejtësisë, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik; Agjencinë e Kosovës për Akreditim (AKA), Zyrën e
Kryeministrit të Kosovës (ZKM) respektivisht Agjencinë e Veterinarisë dhe të Ushqimit të Kosovës
(AVUK), Avokatin e Popullit, Gjykatën Kushtetuese,Komunën e Mitrovicës, etj.
Gjatë vitit 2019, UMIB-i ka pasur disa bashkëpunime me institucione e kompani vendore, si: Organizata
“YIHR”; Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Zyra Erasmus+
në Kosovë; Organizata “IOM”; Këshillit Prokurorial i Kosovës; Agjencia e Forenzikës - Laboratori i
Forenzikës; Oda e Avokatëve të Kosovës; Agjencia për Ndihmë Juridike Falas; VIPrint; BERTO;
Misini; Telekomi i Kosovës; Oda Ekonomike e Kosovës, Instituti Pedagogjik i Kosovës, Komisioni i
Pavarur për Miniera dhe Minerale; New Co Feronikeli; Korporata Energjetike e Kosovës si dhe
SharrCem. Në kuadër të këtyre aktiviteteve janë lidhur disa marrëveshje bashkëpunimi dhe/ose
mirëkuptimi me organizatat dhe institucionet:

1. Agjencinë e shërbimeve të navigacionit ajror
2. GIZ dhe Agjencisë së punësimit të Republikës së Kosovës
3. Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
4. Debate Center
5. Seksionit për punë me publikun të Ambasadës Amerikane në Prishtinë
6. CARITAS Kosova
7. S.T.A (Country Master Distrubutor for ETS)
8. Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësis
Këto marrëveshje janë bërë në dobi të zhvillimit të mësimit, kërkimit shkencor, dhënien e ndihmës për
studentët në realizimin e praktikës profesionale dhe hapjen e mundësisë për tregun e punës, si dhe
mundësinë e shfrytëzimit të literaturës për nevoja shkencore gjatë fazave të hulumtimeve të ndryshme
shkencore, projekteve të përbashkëta dhe ndikimit në shoqëri.
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe me IAL publike e private të Kosovës
Bashkëpunimi ndërkombëtar mbetët një fushë e rëndësishme për UMIB-in. Gjatë vitit 2019 universiteti
ka funksionalizuar Zyrën për Bashkëpunim Ndërkombëtar e cila ka për qëllim që të ndihmoj në
përfshirjen më të madhe të UMIB në projekte ndërkombëtare dhe njëkohësisht të rris mobilitetin në
mes stafit dhe studentëve.
Në kuadër të kësaj më 2019 Senati ka aprovuar Rregulloren për Ndërkombëtarizim dhe Mobilitet e cila
adreson çështjet si:
a.
b.
c.
d.
e.

Rritja e numrit të lëndëve të ligjëruara në gjuhën angleze;
Mobiliteti i stafit akademik;
Mobiliteti i studentëve;
Bashkëpunimi ndërkombëtar;
Roli dhe detyrat e Zyrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar në ndërkombëtarizimin e universitetit.
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Në mënyrë që universiteti të rris numrin e marrëveshjeve për mobilitet, gjatë vitit 2019, janë
përcaktuar 16 lëndë që gjatë vitit akademik 2020/2021 do të ligjërohen tërësisht në Gjuhën Angleze,
dhe të cilat do të jenë të hapura për studentët tanë dhe ata që vijnë si pjesë e marrëveshjeve për
mobilitet.
Gjatë vitit 2019 UMIB ka aplikuar si partnerë në10 projekte Erasmus+ për ngritje të kapaciteteve, në
njërën prej të cilave UMIB ka aplikuar si bartës i projektit (Enhancing the Internationalization of
Universities through Employing Virtual Reality in Soft Skills Development – VR4Soft):
No

Programme or
initiative
Erasmus+, KA2
–CBHE

Beneficiary Organisation

Title of the Project

UE-Varna/UMIB

Mastering Your English – A Key to
Successful Balkan Cooperation MYE

2

Erasmus+, KA2
–CBHE

[European University of
Tirana]/UMIB

3

Erasmus+, KA2
–CBHE

Universum College – UC/University
of Mitrovica “Isa Boletini”

[Integrating
Design Thinking Approach in Bridging
Academia and Industry in Kosovo and
Albania / ACASOL]
RAPID_Rapid Product Innovation and
Development

4

Erasmus+, KA2
– CBHE

University of Elbasan “Aleksander
Xhuvani”/University of Mitrovica
“Isa Boletini”

Introducing Dual EducATION in Kosovo
and Albania - IDEATION

5

Erasmus+, KA2
– CBHE

Nuertingen-Geislingen University
[HfWU]/University of Mitrovica “Isa
Boletini”

Dual Curricula Study and Work Practice in Agriculture
and Food Safety (DualAFS)

6

Erasmus+, KA2
– CBHE

University of Elbasan “Aleksander
Xhuvani”/University of Mitrovica
“Isa Boletini”

Innovative 3D – ICT Teaching and
Training Modules on Risk and Accidents
Management – 3DTeach

7

Erasmus+, KA2
– CBHE

Hellenic Mediterranean University,
Crete, Greece/ University of
Mitrovica “Isa Boletini”

Innovative Teaching Education in
Mathematics - iTEM

8

Erasmus+, KA2
– CBHE

Hellenic Mediterranean University,
Crete, Greece/University of
Mitrovica “Isa Boletini”

Nanotechnology &amp; Applications
Education in Albania and Kosovo NanoALKO

9

Erasmus+, KA2
– CBHE

Instituto Politécnico do Porto (IPP)/
University of Mitrovica “Isa
Boletini”

Digital Space
for Education and Research / DIGITon

10

Erasmus+, KA2
– CBHE

UMIB

Enhancing the Internationalization of
Universities through Employing Virtual
Reality in Soft Skills Development –
VR4Soft

1
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Njëkohësisht UMIB ka aplikuar për 5 projekte për mobilitet të studentëve dhe stafit akademik, po ashtu
brenda skemës Erasmus.
1

2

3

4

5

Erasmus+
International
Credit Mobility
– ICM or
KA107
Erasmus+
International
Credit Mobility
– ICM or
KA107
Erasmus+
International
Credit Mobility
– ICM or
KA107
Erasmus+
International
Credit Mobility
– ICM or
KA107
Erasmus+
International
Credit Mobility
– ICM or
KA107

Riga Technical
University/University of
Mitrovica “Isa
Boletini”/Partner Country

International credit
mobility

Partner

West Pomeranian University
of Technology, Szczecin,
Poland/UMIB

International credit
mobility

Partner

Hellenic Mediterranean
University/UMIB

International credit
mobility

Partner

University of Camerino,
Camerino, Italy
(UNICAM)/UMIB

International credit
mobility

Partner

The University of Eastern
Finland/UMIB

International credit
mobility

Partner

UMIB ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm dhe ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi si dhe ka
vazhduar marrëveshjet e lidhura me të gjitha universitetet publike të Kosovës. Vlen të theksohet se gjatë
viti 2019 ka vazhduar punën Konferenca e Rektorëve të Universiteteve Publike ku shqyrtohen çështje
të caktuara në kuadër të përgjegjësive të parapara me Udhëzimin Administrativ të MASHT-it dhe me
Rregulloren e punës të Konferencës së Rektorëve.
Viti 2019 është shënuar me vazhdim të bashkëpunimit të UMIB-it me disa universitete të shteteve të
ndryshme, ndërsa që më 2019 UMIB ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi dhe/ose mirëkuptimi me
Universitetet:
1. University of Camerino, Camerino, Italy (UNICAM)/UMIB
2. Kutahya Dumlupinar University, Turkey
3. Universiteti Bujqësor i Tiranës
4. Konya Technical University, Turkey
5. Universitetin “Fan S. Noli”, Korçë, Shqipëri
Me qëllim të zgjerimit të bashkëpunimit UMIB ka vizituar Universitete me interes të veçantë, si
Universitetin e Lubjanës (Slloveni), si dhe ka pasur aktivitete konkrete me Universitetin AGH (Poloni),
Universitetin Turku (Finlandë) dhe Shërbimin Gjeologjik të Finlandës.
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RAPORTI – FAKULTETET
FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE
Përmbledhje
Fakulteti i Gjeoshkencave ka përgatitur këtë Raport në përputhje me nenin 76 pika 7 të Statutit të
Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) në Mitrovicë.
Ky raport ofron informacion mbi aktivitetet e Fakultetit të Gjeoshkencave gjatë vitit kalendarik 2019.
Viti 2019 është karakterizuar me funksionalizimin dhe vazhdimësinë e punës së Fakultetit të
Gjeoshkencave në kuadër të UMIB, rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtarë sidomos me universitete
nga vendet e Unionit Evropian.
Viti 2019 u karakterizua me faktin e mos akreditimit institucional gjë që ka ndikuar edhe në disa aspekte
të aktivitetit të Fakultetit sidomos sa i përket numrit të studentëve në pamundësi të regjistrimit të
studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve në nivelin Bachelor dhe Master.
Sidoqoftë Fakulteti i Gjeoshkencave ka vazhduar në përmbushjen e obligimeve dhe konsideron që viti
2019 ishte një vit i suksesshëm për Fakultetin e Gjeoshkencave e që tregohet nga disa çështje si më
poshtë:
-

Fakulteti dhe stafi i fakultetit në mënyrë të kënaqshme kanë realizuar planin mësimor;
Studentët patën mundësi për t'u ngritur profesionalisht përmes aktiviteteve tjera të angazhimit si
janë vizitat profesionale në terren;
Mbetet për t’u dëshiruar rritja e zhvillimit të punëve kërkimore dhe aplikimi i projekteve në nivelin
lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar;
Është vazhduar me furnizim me pajisje laboratorike për funksionalizimin e Gjeolaboratorit;
Ka vazhduar bashkëpunimi dhe kontaktet me universitete dhe institucione shkencore nga lëmi i
gjeoshkencave në rajon dhe Evropë;
Kanë vazhduar publikimet e stafit në revistat vendore dhe ndërkombëtare si dhe pjesëmarrja në
konferenca e kongrese shkencore.

Vizioni dhe Misioni
Vizioni
Fakulteti i Gjeoshkencave është institucion i vetëm i arsimit të lartë në Kosovë që edukon ekspert
kompetent dhe kryen kërkime shkencore e profesionale në fushën e gjeologjisë, xehetarisë dhe
materiale&metalurgji. Me aktivitetet e tij Fakulteti vazhdimisht kontribuon në zhvillimin dhe avancimin
e profesionistëve në fushën e gjeoshkencave.
Misioni i Fakultetit të Gjeoshkencave është sigurimi i edukimit cilësorë të studentëve universitar dhe
pasuniversitar në lëmin e gjeoshkencave, tani dhe në të ardhmen, duke përmbushur sfidat në furnizim
me resurse natyrore, shfrytëzimin dhe përpunimin e tyre, zbutjen e rreziqeve natyrore, mbrojtjen e
mjedisit dhe ndërgjegjësimin publik në fushën e gjeoshkencave.
Fakulteti i Gjeoshkencave është i angazhuar për të siguruar programe arsimore dhe kërkimore në dobi
të studentëve, shkencës, shoqërisë dhe shtetit të Kosovës. Misioni i Fakultetit të Gjeoshkencave është i
dhënë përmes synimeve në vazhdim:
-

Zhvillimi i programeve arsimore kualitative për përgatitjen e studentëve për edukim dhe karrierë
në shkencat e gjeologjisë, xehetarisë dhe metalurgji dhe materialeve.
Ngritja e kuadrove profesionale në fushat e, gjeolgjisë, xehetarisë dhe metalurgjisë përmes zbatimit
të metodave moderne të edukimit dhe hulumtimit.
Zhvillimi i programeve kualitative që u sigurojnë studentëve MSc. dhe PhD aftësi të nevojshme për
punë të pavarur kërkimore dhe mundësi punësimi në fusha të specializuara të gjeoshkencave.
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-

Zhvillimi dhe mirëmbajtja e programeve kërkimore që kontribuojnë në njohuri të reja të
gjeoshkencave dhe ndihmojnë në një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të vendit.

Misioni
Fakulteti i Gjeoshkencave synon të siguroj nivelet më të larta të arsimit përmes rishikimit dhe zgjerimit
të programeve arsimore, kërkimore, dhe informimit të vazhdueshëm, në mënyrë që të prodhojë gjeolog,
xehetar dhe metalurg të trajnuar mirë, kompetent, akademikë dhe profesional, për t'iu përgjigjur
nevojave të shoqërisë.
Programet e studimit të Fakultetit të Gjeoshkencave do të sigurojnë kontribut të rëndësishëm me qëllim
arritjen e të vepruarit të Fakultetit si partner i barabartë i Rajonit dhe Zonës Evropiane të Arsimit të
Lartë dhe të Kërkimit, përmes:
-

Edukimit të mirëfilltë për studentët e gjeoshkencave dhe për publikun në përgjithësi.
Kërkimeve inovative dhe transformuese në lëmin e gjeoshkencave.
Shërbimeve të shoqërisë përmes zgjerimit dhe përhapjes së njohurive gjeoshkencore.

Planet/aksionet e veprimit
Fakulteti i Gjeoshkencave në bashkëpunim me Zyrën për Zhvillim Akademik është duke realizuar një
listë të aksioneve të veprimit që janë të lidhura direkt me rekomandimet e ekspertëve të akreditimit.
Realizimi i aksioneve të veprimit do të përfshijë edhe përgjegjësitë e mësimdhënësve, departamenteve,
dekanatit dhe universitetit për realizimin e rekomandimeve.
Fakulteti i Gjeoshkencave është duke vazhduar veprimtari në bazuar në Planin Strategjik 2016 – 2020
me këto qëllime kryesore strategjike:
1.
2.
3.
4.
5.

Ngritje akademike nëpërmjet programeve bashkëkohore "Të mësojmë duke bërë”;
Përmirësimi i nivelit të studimeve;
Promovimi i Fakultetit të Gjeoshkencave, Misionin dhe rëndësinë e tij në vend;
Zhvillimi i marrëdhënieve të jashtme dhe mekanizmat përkrahës;
Angazhimi në mbledhjen e fondeve akademike dhe marketingun.

Në të ardhmen mbetet përpilimi i Planit Strategjik të Departamenteve, duke u bazuar në Planin
Strategjik të Fakultetit.
Pas përpilimit të Planeve Strategjike planifikohet formimi i komitetit për zbatimin e planit strategjik të
Fakultetit përkatësisht Departamenteve.
Qëllimet, objektivat dhe prioritetet strategjike të Fakultetit
Qëllimet, objektivat dhe prioritetet strategjike të Fakultetit në lëmit e gjeoshkencave si janë gjeologjia,
xehetaria dhe materiale&metalurgji janë organizimi i mësimit në nivelin Bachelor dhe Master si dhe
synimi i organizimit të programeve të doktoratës.
Në Fakultetin e Gjeoshkencave ekzistojnë tre departamente:
1. Departamenti i Gjeologjisë,
2. Departamenti i Xehetarisë,
3. Departamenti për Materiale dhe Metalurgji.
Studimet e nivelit Bachelor organizohen në këto programe sipas departamenteve:
Departamenti i Gjeologjisë: Programi – Gjeologjia e përgjithshme
Departamenti i Xehetarisë: Drejtimi – Xehetaria (i përgjithshëm)
Departamenti për Materiale dhe Metalurgji: Drejtimi – Metalurgji; Drejtimi – Materiale
Studimet e nivelit Master organizohen në këto programe sipas departamenteve:
Gjeologji: Hidrogjeologji me gjeologji inxhinierike dhe Vendburimet e lëndëve të para minerale
Xehetari: Xehetari
Metalurgji: Materiale; dhe Metalurgji
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Realizimi i Synimeve dhe Objektivave
Realizimi i synimeve dhe objektivave arrihet përmes një mësimdhënie dhe udhëheqje efektive si dhe
vlerësimin e mbështetjen e arritjes së qëllimeve/objektivave të mësimnxënies nga studentët.
Mësimdhënia efektive është ndër faktorët më të rëndësishëm në nivel Fakulteti në përmirësimin e të
mësuarit të studentëve kurse udhëheqja efektive është një komponent thelbësor i çdo shkolle të
suksesshme.
Fakulteti i Gjeoshkencave posedon me staf akademik të mjaftueshëm dhe adekuat për realizimin e
synimeve dhe objektivave (shtojca 2).
Arritja e qëllimeve dhe objektivave të mësimnxënies nga ana e studentëve bëhet përmes vlerësimit
administrativ dhe sistemit mbështetës përmes mbledhjes së të dhënave, përpunimit të tyre. Në bazë të
këtyre rezultateve pastaj përpilohen planet e përmirësimit për fakultetin.
Zyra për zhvillim akademik në kuadër të UMIB në fund të semestrit dimëror të vitit akademik
2019/2020 ka filluar me shpërndarjen e pyetësorëve për studentët. Koordinatorët ndoshta në
bashkëpunim me një ekip të mësimdhënësve do të analizojnë të dhënat bazë për të përcaktuar nevojat
më të rëndësishme për mësimnxënie nga studentët.
Procesi i akreditimit
Në vitin 2019 kanë vazhduar aktivitetet për riakreditimin e programeve Xehetari e përgjithshme –
Bachelor, Xehetari dhe vendburimet e lëndëve të Para minerale – Master. Procesi ka përfunduar me
sukses dhe këto programe janë riakredituar edhe për 3 vite.
Më poshtë janë programet e riakredituara dhe programet për të cilat është vazhduar akreditimi me
kohëzgjatjen e tyre në Fakultetin e Gjeoshkencave:
Për nivelin Bachelor
1. Gjeologji (i akredituar deri 30.09.2021)
2. Xehetari (i vazhduar deri 30.09.2022)
3. Materiale dhe Metalurgji (i akredituar deri 30.09.2021)
Për nivelin Master:
1. Vendburimet e lëndëve të para minerale (i vazhduar deri 30.09.2022)
2. Hidrogjeologji me Gjeologji Inxhinierike (i akredituar deri 30.09.2021)
3. Xehetari (i vazhduar deri 30.09.2022)
4. Materiale (i akredituar deri 30.09.2021)
5. Metalurgji (i akredituar deri 30.09.2021)
Zgjedhjet në Fakultetin e Gjeoshkencave
Gjatë vitit 2019 janë realizuar zgjedhjet e rregullta sipas rregulloreve në fuqi të UMIB për studentët,
Senatin, Këshillin e Fakultetit dhe Dekanin. Zgjedhjet kanë qenë të suksesshme dhe pa asnjë ankesë
apo kontest. Si rezultat i zgjedhjeve janë konsistuar Këshilli i Fakultetit, është zgjedhur një anëtar
Senator nga radhët e FGJ si dhe është zgjedhur Dekani i FGJ me mandat 4 vjeçar. Si rezultat pastaj
është formuar Komisioni i Studimeve në FGJ si dhe janë zgjedhur edhe Shefat e Departamenteve,
Koordinatori për zhvillim akademik, janë formuar Komisione të ndryshme në përputhje me Rregulloret
në fuqitë UMIB. Parlamenti Studentor ka deleguar përfaqësuesit e vet në Këshillin e Fakultetit,
Komisionin e Studimeve si dhe komisione tjera ku është kërkuar përfaqësimi i studentëve.
Regjistrimi i studentëve për vitin akademik 2019/2020
Si rezultat i mos akreditimit institucional për vitin akademik 2019/2020 nuk është lejuar regjistrimi i
studentëve të rinj në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” në të dy nivelet të studimeve: Bachelor
dhe Master. Si rrjedhojë nuk është lejuar regjistrimi as në Fakultetin e Gjeoshkencave edhe pse të gjitha
programet për të cilat është aplikuar janë të akredituara.
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Kjo do të shkaktojë mjaft pasoja edhe për disa gjenerata sa i përket numrit të studentëve duke pasur
parasysh që viti i parë i studimeve paraqet bazamentin e disa gjeneratave të viteve vijuese të studimeve.
Studentët e diplomuar për vitin 2019
Gjatë vitit 2019 në Fakultetin e Gjeoshkencave ka vazhduar përfundimi i studimeve për nivelin
Bachelor dhe Master.
Numri i studentëve të diplomuar sipas niveleve të studimit dhe departamenteve është dhënë në tabelën
2.
Tabela 2. Numri i studentëve të diplomuar në Fakultetin e Gjeoshkencave në vitin2019

Niveli i
studimeve
Bachelor
Master
Gjithësejtë

Numri i studentëve të diplomuar
Gjeologji Xehetari Materiale&Metalurgji
11
21
2
8
3
2
19

24

4

Gjithësejt
34
13
47

Konkursi për staf akademik për vitin 2019
Gjatë vitit 2019 në Fakultetin e Gjeoshkencave bazuar në atë që u tha në lidhje me mos akreditimin
institucional është shpallur konkurs vetëm për stafin akademik në rizgjedhje/avansim: një pozitë për
lëndët Fizika eksperimentale I (O) (Metalurgji), Fizika eksperimentale II (O) (Metalurgji), Fizika e
përgjithshme (O), Fizikë (O) (Gjeologji). Konkursi është shpallur më 15.11.2019 dhe procedurat do të
përfundojnë në fillim të vitit 2020.
Aktivitetet shkencore e profesionale
Stafi i Fakultetit të Gjeoshkencave ka vazhduar me publikimin e punimeve shkencore nëpër revistat
vendore e ndërkombëtare. Mbetet që në të ardhmen në Fakultetin e Gjeoshkencave të formohet një
procedurë e mbledhjes së të dhënave të publikimeve e pjesëmarrjes në Konferenca e Kongrese
shkencore me kohë në mënyrë që të formohet baza e të dhënave për stafin e FGJ.
Organizimi i Konferencës IMGC 2019
Fakulteti i Gjeoshkencave, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) në bashkëpunim me
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale në Tetor 2019
ka organizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare Multidisiplinare të Gjeoshkencave (IMGC 2019).
Konferenca është mbajtur më 10 dhe 11 Tetor 2019 në Kampusin e Universitetit të Mitrovicës.
Qëllimi kryesor i konferencës ishte të bashkojë akademikë, hulumtues, inxhinierë dhe profesionistë
industrial për të paraqitur rezultatet e tyre kërkimore dhe aktivitetet e zhvillimit në fushën e
gjeoshkencave.
Konferenca gjithashtu ka ofruar mundësi për kompanitë minerare për të prezantuar dhe promovuar
metodologjitë, teknologjitë kërkimore bashkëkohore, shfrytëzimin e burimeve minerale, riciklimin dhe
teknologjitë inovative të mbrojtjes së mjedisit. Po ashtu ka pasur edhe sesion të rezervuar për studentët
ku studentët e Universitetit të Mitrovicës janë paraqitur me punime të ndryshme nga fushëveprimtaria
e fakulteteve në kuadër të UMIB në lidhje me gjeoshkencat dhe sektorin minerar.
Fushat që ka mbuluar Konferenca kanë qenë: Gjeologjia, Minierat dhe Shfrytëzimi, Metalurgjia dhe
Materiale, Resurset ujore, Ekonomia, Arsimimi dhe Legjislacioni.
Në përgjithësi Konferenca është konsideruar shumë e suksesshme edhe Këshilli Organizativ dhe në
mbështetje me Rektoratin ka vendosur që kjo konferencë të mbahet çdo vit. Pra, menjëherë do të
fillohen përgatitjet për mbajtjen e Konferencës IMGC 2020.
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Bashkëpunimi në mes Fakulteteve, Institucioneve gjeoshkencore dhe Industrisë
Gjatë vitit 2019 Fakulteti i Gjeoshkencave ka realizuar edhe bashkëpunime me Fakultete dhe
institucione shkencore nga lëmi i gjeoshkencave. Më poshtë po japim disa nga këto bashkëpunime:
-

Në Shkurt të vitit 2019 një delegacion nga Fakulteti i Gjeoshkencave i përbërë nga Prof. Dr. Naser
Peci, Dekan Asoc. Dr. Muharrem Zabeli, Shef Departamentit Materiale&Metalurgji ka realizuar
një vizitë në Universitetin e Lublanës – Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Inxhinierisë. Çështje
që u diskutuan ishin mundësia e bashkëpunimit dhe avancimi i bashkëpunimit në mes të Fakulteteve
tona, rrugët e mbështetjes së bashkëpunimit dhe pritshmërinë e bashkëpunimit. Me këtë rast janë
vizituar Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Inxhinierisë dhe Instituti i Metaleve dhe Teknologjisë.
Si rezultat i kësaj vizite dhe bashkëpunimit u nënshkruan edhe Marrëveshjet e Bashkëpunimit në
mes të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” – Fakulteti i Gjeoshkencave dhe këtyre dy
institucioneve respektive.

-

Në Mars dhe Qershor të vitit 2019 në Fakultetin e Gjeoshkencave për studentët e Departamentit të
Gjeologjisë në kuadër të Projektit IncluESEE: Inclusion of the ESEE region and Ukraine in
innovative exploration developments (https://eitrawmaterials.eu/project/incluesee/) janë
realizuar:

1. Trajnimi në lidhje me Metodologjitë e hulumtimeve gjeologjike. Trajnimi ka përfshinë 4 ditë
ligjërata dhe 2 (dy) ditë studim fushor. Ligjëratat janë mbajtur nga Prof. Sabina Strmic-Palinkas –
University of Tromso, Norvegji kurse studimi fushor ka përfshi rajonin e Trepçës dhe Golesh –
magnezite, organizuar nga kompania PROXIS nga Polonia.
2. Trajnimi në lidhje përdorimin e pajisjeve laboratorike. Trajnimi është mbajtur nga Ekspertët e
Shërbimit Gjeologjik të Finlandës: Ferenc Molnar, Ph.D. – Research Professor; Jukka Kuva, PhD
- Research Scientist; Marja Lehtonen, PhD - Team Manager; Hugh E.O’Brien, PhD - Senior
Scientist. Studentët dhe stafi janë trajnuar mbi mënyrën e përdorimit të mikroskopit, mikroskopit
elektronik, identifikimin e përbërjes kimike dhe mineralogjike përmes ICP-MS, ICP-OES, ICP-MS
LA. Të trajnuarit patën rastin për të parë përmes paraqitjes Remote Computer (përcjellja e
procedurave të analizave laboratorike të realizuara në Shërbimin Gjeologjik të Finlandës
drejtpërdrejtë nga studentët e Universitetit të Mitrovicës).
3. Në kuadër të bashkëpunimit në mes të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini – Fakulteti i
Gjeoshkencave dhe Universitetit të Lubjanës – Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Inxhinierisë
në Tetor të vitit 2019 janë realizuar dy ligjërata një ditoren nga:
Assist. prof. dr. Jože KORTNIK from University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and
Engineering, Department of Geotechnology, Mining and Environment dhe Assist. prof. dr. Mitja
PETRIČ from University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of
Materials and Metallurgy.
-

Në kuadër të avancimit të bashkëpunimeve me industrinë janë zhvilluar takime me Menaxherin e
Korporatës Energjetike të Kosovës, NewCo Feronikeli, SharrCem.

Furnizimi me pajisje laboratorike
Në vitin 2019 Fakulteti i Gjeoshkencave ka vazhduar me furnizim me pajisje laboratorike në bazë të
buxhetit të përcaktuar. Jemi furnizuar me: inventarë laboratorik për katër hapësira laboratorike në vlerë
74 000,0 €; pajisje laboratorike gjeologjike: Mikroskopë gjeologjik, Ultrazëri për matjen me ultrazë,
për hulumtimin e qëndrueshmërisë shkallën e prishjes dhe çarjet,Aparatura e Casagrandes – në vlerë
75000.0 €; pajisjeve hidrogjeologjike: Pajisje për matjen e ujit të prrockave me prurje të vogël në vlerë
15000, 0 €; pajisjeve metalurgjike: Furrë induktive për shkrirje, IN-SITU "Matja e Rezistencës
Elektrike, Dilatometrisë dhe Analizës Termike, Analiza termike e njëkohshme (STA) – në vlerë 80.
550,0 €; Softuerë për lëmin e gjeoshkencave: Software ArcGIS 10.5,RockWorks – me vlerë 15450.0 €.
Gjithsejtë për projekte kapitale për vitin 2019 në Fakultetin e Gjeoshkencave janë shpenzuar 260 000,0 €.
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Krahas kësaj në kuadër të Marrëveshjes me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik nga Shërbimi Gjeologjik
i Kosovës janë sjellë në Fakultetin e Gjeoshkencave edhe pajisjet: ISPMS, Ftohësi, Mikrovala, Mulliri
primar, Mulliri sekondar.
Procesi i mbarëvajtjes së mësimit
Procesi i mbarëvajtjes së mësimit në Fakultetin e Gjeoshkencave për vitin 2019 është realizuar sipas
planit pa ndonjë vështirësi të caktuar. Realizimi i mësimit sipas muajve në Fakultetin e Gjeoshkencave
është paraqitur në tabelën 3.
Tabela 3. Orët e realizuara të mësimit për vitin 2019 sipas muajve në FGJ
Nr i orëve mujore sipas
angazhimit

Muaji

Realizimi
[%]

Semestri

Shënim
Ligjerata Ushtirme Gjithsejt

Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Tetor
Nentor
Dhjetor
Gjithesejt

Numri i orëve të
mbajtura

Dimeror 2018/2019
Veror 2019/2020

Dimeror 2019/2020

360
288
576
576
576
452
452
452
3732

238
190
380
380
380
352
352
352
2624

598
478
956
956
956
804
804
804
6356

L

U

430
83
611
583
615
474
460
482
3738

282
38
423
479
509
362
356
369
2818

Gjithsej

712
121
1034
1062
1124
836
816
851
6556

119.06
25.31
108.16
111.09
117.57
103.98
101.49
105.85
103.15

Procesi i realizimit të provimeve
Në Fakultetin e Gjeoshkencave krahas afateve të rregullta të provimeve (afati Janar-Shkurt, Qershor
dhe Shtator) me vendim të Senatit të UMIB janë organizuar edhe afatet e provimeve si vijon: afati i
Prillit më së shumti dy provime, afati i Tetorit – për kusht me më së shumti dy provime dhe afatet për
studentët e viteve të fundit – absolventë: afatet Mars, Maj dhe Nëntor.
Gjatë vitit 2019 janë mbajtur gjithsejtë 1897 provime në dy nivelet e studimit, Bachelor dhe Master
(tabela 4). Prej tyre 1618 provime janë mbajtur në nivelin Bachelor apo 85.29% dhe 279 provime janë
mbajtur në nivelin Master apo 14.71%.
Mbledhjet e Këshillit të Fakultetit
Në përputhje me Statutin e përkohshëm të UMIB gjatë vitit 2019 në Fakultetin e Gjeoshkencave janë
mbajtur edhe mbledhjet e rregullta të Këshillit të Fakultetit. Mbledhjeve të Këshillit të Fakultetit u
paraprijnë mbledhjet e Departamenteve dhe Komisionit të Studimeve në kuadër të Fakultetit. Në
Fakultetin e Gjeoshkencave po ashtu funksionon edhe Komisioni për pranimin e notave dhe ndërrimin
e programeve. Gjatë vitit 2019 janë mbajtur gjithsejtë 11 (njëmbëdhjetë) mbledhje të Këshillit të
Fakultetit prej tyre 6 mbledhje Këshilli i vjetër kurse 5 mbledhje Këshilli i ri i dalë pas zgjedhjeve në
pranverë 2019. Në mbledhjet e Këshillit të FGJ janë shqyrtuar të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me
funksionalizimin dhe mbarëvajtjen e Fakultetit të Gjeoshkencave në përputhje me Planin Strategjik të
Fakultetit. Krahas çështjeve si janë kërkesat e studentëve, procedurat e diplomimit në nivelin Bachelor
dhe Master, mbarëvajtja e mësimit, etj. Në mbledhjet e Këshillit janë shqyrtuar edhe çështje që kanë të
bëjnë me procesin e akreditimit, planprogramet mësimore, konkurset për rizgjedhje/avancim, vende të
reja pune, angazhim të stafit dhe pika tjera të rëndësishme që janë paraqitur nga anëtarët e Këshillit.
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FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE
Hyrje
Bazuar në nenin 65 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit Publik të Mitrovicës “Isa
Boletini”,Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore është njësi akademike e Universitetit, përgjegjës për
ofrimin e programeve të arsimit të lartë dhe kërkimeve shkencore në lëmin e Inxhinierisë Kimike,
Mbrojtjes së Mjedisit dhe Inxhinierisë dhe Teknologjisë Ushqimore.
Gjatë vitit 2019Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore është përkushtuar në ushtrimin e detyrave dhe
përgjegjësive me qëllim të përmbushjes së objektivave të përcaktuara.
Ndër objektivat kryesore kanë qenë:
-

Vazhdimi i ngritjes së cilësisë së mësimit;
Pajisja e laboratorëve me pajisje të reja laboratorike;
Zgjerimi i bashkëpunimit me kompanitë prodhuese për punë praktike të studentëve;
Angazhimi i personelit në ngritjen profesionale-shkencore;
Përgatitja e programeve të studimit për ri akreditim.

Me përkushtimin e personelit akademik dhe stafit mbështetës (administratës) gjatë vitit 2019, Fakulteti
i Teknologjisë Ushqimore ka arritur ti përmbush me sukses objektivat e përcaktuara lidhur me procesin
e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.
Ashtu siç është kërkuar, në këtë raport janë të përshkruara vetëm disa nga proceset e zhvilluara gjatë
vitit 2019.
Procesi i akreditimit
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në vitin 2019 ka parashtruar kërkesën në Agjencinë e Kosovës për
Akreditim për riakreditimin e programeve të studimeve. Programet e riakredituara janë dhënë në tabelën
vijuese.
PROGRAMI

NIVELI I
STUDIMIT

Teknologji me specializimet,
a) Inxhinieri e Mjedisore
b) Inxhinieri Kimike

Bachelor

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË
USHQIMORE

Teknologji me specializimet,
a) Inxhinieri e Mbrojtjes Mjedisore

Master

b) Inxhinieri Kimike
Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore

Bachelor

Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore

Master

Me datën 15.05.2019 është zhvilluar vizita e ekspertëve në FTU. Pas rekomandimit të ekspertëve të
akreditimit,Këshilli Shtetëror i Cilësisë në mbledhjen e mbajtur me datën 15.07.2019 ka marrë vendim
për riakreditimin e katër programeve të studimit për tri vite (3) vite.
Mbarëvajtja e mësimit
Procesi i mbarëvajtjes së mësimit në Fakultet është zhvilluar normalisht sipas planifikimit. Në FTU,
provimet janë organizuar sipas dinamikës së përcaktuar, bazuar në dispozitat e Rregullores për Studimet
Themelore-Bachelor dhe Master, si dhe në vendimet e Senatit të UMIB-it.
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Procesi i regjistrimit të studentëve
Procesi i regjistrimit të studentëve në vitin akademik 2019/2020 nuk është zhvilluar. Arsyeja? Mos
akreditimi i Universitetit të Mitrovicës ‘Isa Boletini” nga Agjencia e Kosovës për Akreditim.
Rekrutimi/angazhimi i personelit akademik
Procesi i rekrutimit/angazhimit të personelit akademik është zhvilluar bazuar në analizën e nevojave
për mësimdhënës brenda njësisë akademike. Rekrutimi/angazhimi është bërë përmes konkursit publik
sipas procedurave të përcaktuara me legjislacionin e aplikueshëm në UMIB.
Gjatë vitit 2019, është zhvilluar një (1) procedure e rekrutimit – një mësimdhënës dhe një mësimdhënës
është avancuar në thirrje
Këshilli i Fakultetit
Këshilli i Fakultetit, ka zhvilluar punën bazuar në Statutin e UMIB-it dhe Rregulloren mbi zgjedhjet në
Universitetin e Mitrovicës dhe punën e Këshillit të Fakultetit.
Gjatë vitit 2019, Këshilli i Fakultetit, ka mbajtur 12 mbledhje të rregullta, ku janë diskutuar dhe marrë
vendime përkatëse në kuadër të fushëveprimtarisë së njësisë akademike.
Bashkëpunimet
Në kuadër të programit Erasmus+ edhe gjatë vitit 2019 ka vazhduar bashkëpunimi me Universitetin për
Shkenca të AplikuaraVan Hall Larenstein në Holandë. Dy profesorë nga Holanda për pesë ditë ka
mbajtur ligjërata për studentët e FTU-s. Katër studentë të FTU-s për pesë muaj kanë vijuar mësimin në
Universitetin Van Hall Larenstein të Holandës. Po ashtu katër studentë nga Holanda të ndarë në dy
grupe nga dy kanë qëndruar për 1.5 muaj në FTU. Grupi i fundit punën e realizuar në laboratorët e FTUsë e kanë prezantuar para prof. nga Holanda dhe atyre të FTU-së. Dy mësimdhënës të FTU-së për një
javë kanë qëndruar në Universitetin Van Hall Larenstein. Ata kanë mbajtur ligjërata për studentët
vendor.
Gjatë vitit 2019, është nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim të ndërsjellë në mes të
Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe Shoqatës së Verëtarëve të Kosovës “Enologjia” në Rahovec.
Po ashtu është nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi për themelimin e Qendrës së Ekspertizës në mes
të Shoqata e Industrisë së Qumështoreve të Kosovës, UMIB-it përkatësisht Fakultetit të Teknologjisë
Ushqimore, Universitetit për Shkenca të Aplikuara Van Hall Larensten të Holandës dhe organizatës
holandeze YUNIKO.
Pjesëmarrja në konferenca dhe të tjera
Profesorë të FTU-s kanë marrë pjesë dhe janë prezantuar me punimet e tyre në konferencën
ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Gjeoshkencave.
Një profesor nga FTU ka marrë pjesë në një konferencë të organizuar nga Universiteti i Kamerinos në
Itali.
Profesorë dhe asistentë të FTU-s kanë vazhduar punën shkencore hulumtuese. Rezultatet e kësaj pune
i kanë publikuar në revista ndërkombëtare.
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FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike gjatë vitit 2019 ka synuar realizimin e misionit të
tij, në përputhje me legjislacionin e arsimit të lartë në fuqi dhe me objektivat e parashikuara.
Si objektiva kryesore, në kuadër të procesit të mësimdhënies, janë identifikuar: Pajisja e studentëve me
njohuritë më bashkëkohore; Përfshirja aktive e studentëve në procesin e të mësuarit, nëpërmjet nxitjes
së të menduarit kritik; Angazhimi i studentëve në problematikat aktuale dhe Afrimi i studentëve drejt
kërkimit shkencor.
Politikat e kërkimit shkencor edhe gjatë vitit 2019, kanë synuar të arrijnë këto objektiva: Të rrisin
performancën shkencore të personelit akademik me dimensionet bashkëkohore dhe nivelin kërkimor
evropian; Të gjenerojnë kërkim shkencor, nëpërmjet: organizimit apo pjesëmarrjes në konferenca
kombëtare dhe ndërkombëtare të personelit akademik; bashkëpunimit me profesorë vendas dhe të huaj;
bashkëpunimit me institucione të tjera të arsimit të lartë për trajnimin dhe kualifikimin e stafit akademik;
Të kthejnë fakultetin në një qendër të vlerave elitare dhe konkurruese.
Gjatë vitit 2019, është punuar me seriozitet për realizimin e objektivave, rekomandimeve të Agjencisë
së Kosovës për Akreditim, si dhe për garantimin e standardeve të cilësisë nëpërmjet:
-

Programeve dhe metodave të mësimdhënies bashkëkohore;
Stafit akademik cilësor, me tituj dhe grada shkencore si dhe me eksperiencë punë;
Ofrimit të shkollimit për një numër të arsyeshëm studentësh, konform kapaciteteve që fakulteti
disponon;
Sigurimit të ambienteve dhe logjistikës së përshtatshme për realizimin e çdo aktiviteti mësimor,
kërkimor dhe shkencor.

Gjatë vitit 2019, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike përmbushi synimet e planifikuara
në lidhje me procesin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.
Procesi i akreditimit
Programet e akredituara nga Agjencia e Kosovës për Akreditim të cilat funksionojnë në kuadër të
Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike janë:
1. Makineri Prodhuese BSc;
2. Informatikë Inxhinierike BSc;
3. Inxhinieri Ekonomike BSc;
4. Inxhinieri Ekonomike MSc, por që nuk ka filluar procesi mësimor për shkak të mos akreditimit
institucional.
Gjatë kësaj periudhe, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike ka zhvilluar një bashkëpunim
dhe komunikim korrekt me Agjencinë e Kosovës për Akreditim. Në vazhdimësi janë duke u përmbushur
rekomandimet e Agjencisë së Kosovës për Akreditim.
Procesi i mbarëvajtjes së mësimit
Procesi i mbarëvajtjes së mësimit është zhvilluar normalisht, me gjithë vështirësitë e ndryshme. Po
ashtu pajisjet kompjuterike, për shkak të mungesës së zyrtarit për mirëmbajtjen janë përcjellë me
probleme dhe një pjesë e tyre janë jashtë funksionit. Me gjithë vështirësitë, Laboratori i FIMK-ut ka
qenë në shërbim të nevojave të studentëve.
Sfidë e madhe mbetet mirëmbajtja e pajisjeve laboratorike dhe furnizimi me kohë me materiale për
zhvillimin e punës praktike të studentëve.
Një tjetër sfidë në këtë sektor, është largimi nga Kosova dhe shkëputja e marrëdhënies së punës nga
laborantët e angazhuar në Laboratorin e Makinerisë. Edhe tani kur po hartohet ky raport, në Laboratorin
e Makinerisë nuk kemi asnjë laborant për zhvillimin e ushtrimeve dhe punës praktike me studentë.
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Procesi i realizimit të provimeve nëpër afate
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, ka organizuar sipas dinamikës mbajtjen e
provimeve, sipas kalendarit të miratuar dhe sipas afateve të përcaktuara me Statutin e UMIB-it dhe
vendimet e Senatit të UMIB-it. Provimet janë realizuar në përgjithësi pa probleme.
Edhe gjatë këtij viti, FIMK-u është ballafaquar me kërkesa dhe sfidën e transferimit të studentëve nga
programet e UP-së në programet e UMIB-it.
Procesi i regjistrimit të studentëve
Procesi i regjistrimit të studentëve në vitin akademik 2019/20, edhe pse janë bërë të gjitha përgatitjet e
nevojshme, nuk është realizuar fare për shkak të mungesës së akreditimit institucional.
Është me rëndësi të përmendet se çdo ditë e më shumë po rritet numri i kërkesave nga studentë për
çregjistrim dhe lëshimin e vërtetimeve për punë jashtë Kosovës.
Numri i të diplomuarve në vitin 2019 sipas programeve dhe niveleve:
Të diplomuar

BSc.

MSc.

MP. BSc.

INF. BSc.

IE. BSc.

TP. MSc.

INF. MSc.

65

53

12

6

29

18

5

7

Këshilli i Fakultetit
Këshilli i Fakultetit, ka zhvilluar punën bazuar në Statutin e UMIB-it dhe Rregulloren mbi zgjedhjet në
Universitetin e Mitrovicës dhe punën e Këshillit të Fakultetit.
Gjatë vitit 2019, Këshilli i Fakultetit, ka mbajtur trembëdhjetë mbledhje, në të cilat janë marrë vendime
nga fusha përkatëse, janë aprovuar kërkesa, propozime etj. Këshilli i Fakultetit ka zhvilluar punën
normalisht.
Edhe gjatë vitit 2019, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike ka ruajtur kontakte dhe
korrespondencën korrekte me MASHT, AKA, në respekt të detyrimeve që burojnë nga ligji për Arsimin
e Lartë.
Pjesëmarrja dhe projektet e realizuara
Me datën 14 dhe 15 shkurt 2019, dy profesorët e FIMK – ut, Faton Merovci dhe Muzafer Shala kanë
marrë pjesë në takimin e pare të projektit Innovative Teaching Education in Mathematics – iTEM ku
UMIB është pjesë e këtij projekti. Takimi është mbajtur në Technological Educational Institute of Crete,
Chania, Crete, Greqi.
Në kuadër të vazhdimit të realizimit të projektit iTEM, me datën 18 dhe 19 Qershor është mbajtur takimi
i parë i progresit për projektin iTEM. Në këtë takim nga FIMK kanë marr pjesë tre profesorë: Faton
Merovci, Muzafer Shala dhe Arbëri Krasniqi.
Nga data 27 deri me 31 tetor 2019, në kuadër të projektit “Innovative Teaching Education in
Mathematics” (iTEM) dy profesorë të FIMK-ut kanë realizuar vizitën e radhës në Universitetin e
Aalborgut në Kopenhagë, Danimarkë.
Në këtë punëtori kanë qenë 43 pjesëmarrës nga shtete të ndryshme, si Kosova, Danimarka, Suedia,
Austria, Maqedonia e Veriut, Greqia dhe Uzbekistani. Universiteti i Mitrovicës në këtë punëtori është
përfaqësuar nga profesorë të Matematikës Faton Merovci dhe Arbëri Krasniqi.
Si pjesë e avancimit të njohurive praktike, në kuadër të lëndëve Rrjetat Kompjuterike dhe Komunikimet
me Fije Optike, më 15.111.2019, studentët e vitit të tretë të udhëhequr nga Profesori Berat Ujkani
realizuan vizitë në Telekomin e Kosovës në Mitrovicë. Qëllimi i vizitës ishte njoftimi për së afërmi me
teknologjitë dhe procesin teknik të punës që ndodh në Telekomin e Kosovës.

47

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
Raporti vjetor 2019
Me qëllim të avancimit të njohurive në fushën e programimit në Departamentin e Informatikës
Inxhinierike në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike është themeluar “Klubi i
programimit dhe dizajnit grafik”. Ky klub drejtohet nga shefi i Departamentit të Informatikë
Inxhinierike, Ass. Berat Ujkani.
Ndryshe klubi synon të mbledh të gjithë studentët që kanë interes të shtuar për programim, të cilët
përmes takimeve të rregullta në kampus punonojnë praktikisht të avancojnë dijet e tyre. Shefi i
departamentit, tregon se ky aktivitet do të mbahet tri herë në javë.
Rekomandime
Bazuar në rezultatet e arritura dhe sfidat që kishim gjatë vitit 2019, ne si njësi akademike përmes
rekomandimeve propozojmë implementimin e politikave, programeve dhe projekteve të ndryshme, në
interes të ngritjes së preformancës dhe cilësisë së punës dhe shërbimeve.
-

-

Procedimi me kohë i kërkesave për zgjedhjen e stafit akademik;
Komunikim i vazhdueshëm sidomos me stafin akademik në marrëdhënie të rregullt pune, duke ju
ofruar kushte të volitshme pune në mënyrë që të ketë stabilitet dhe mos largim të tyre nga
marrëdhënia e punës me institucionin tonë;
Nevoja e madhe e punësimit të një zyrtari të teknologjisë informative;
Ngritja e kapacitete të profesionale në Laboratorët e fakultetit;
Ngritja e kapaciteteve profesionale të stafit administrativ.

48

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”
Raporti vjetor 2019
FAKULTETI JURIDIK
Procesi i akreditimit
Fakulteti Juridik, është akredituar me vendimin nr.548/14, datë 04.07.2014, i lëshuar nga Këshilli
Shtetëror për Cilësi (KSHC) i Agjencisë të Kosovës për Akreditim.
Fakulteti Juridik është ri-akredituar me Vendimin nr. 535/2017, datë 06.07.2017 nga Këshilli Shtetëror
i Cilësisë, për periudhën 3 vjeçare. Vizita e Eksperteve të AKA-së në Fakultetin Juridik është realizuar
me datë 26.05.2017.
Implementimi i rekomandimeve të dhëna nga Ekipi i Ekspertëve Ndërkombëtarë ka filluar të realizohet
nga muaji shtator 2017.
Programi i ri-akredituar ka adresuar të gjitha kërkesat nga procesi paraprak i akreditimit.
Ndërkohë, me Vendimin nr. 465/18D, të datës 18.05.2018 e Këshillit Shtetëror për Cilësi (KSHC) të
Agjencisë të Kosovës për Akreditim, është zgjatur periudha e akreditimit edhe për 1 (një) vit, pra deri
me 30 (tridhjetë) shtator 2021.
Mbajtja e mësimit
Në vitin 2019Fakulteti Juridik ka realizuar procesin mësimor pa asnjë pengesë. Përveç stafit akademik
të rregullt, sikurse edhe vitet tjera, në mësimdhënie janë angazhuar sipas nevojës edhe disa profesorë
nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, konform Memorandumit të
Bashkëpunimit që kanë universitetet publike. Për çdo muaj në rektorat janë dërguar raportet mbi
mbajtjen e mësimit.
Mbajtja e provimeve
Organizimi i provimeve është bërë sipas afateve të caktuara me aktet normative të universitetit dhe
vendimeve nga instancat kompetente të UMIB-it. Në këtë vit kalendarik provimet janë mbajtur të
kombinuara, me shkrim dhe me gojë. Kjo është bërë me qëllim që të zhvillohen shkathtësitë e
nevojshme të të shprehurit tek studentët, si dhe që të matet me saktësi shkalla e njohjes së lëndës
konkrete. Kjo metodë ka dhënë rezultate e saja, pasi sipas deklarimeve të studentëve kjo ka ndikuar që
ata të vijnë më të përgatitur në provime. Pra, kjo ka rezultuar me rritje të përgjegjësisë nga ana e
studentëve.
Procesi i regjistrimit të studentëve
Gjatë vitit 2019 në Fakultetin Juridik janë regjistruar në: Viti i dytë 69 studentë; viti i tretë 113 studentë
dhe vitin i katërt 85 studentë. Tre studentë ishin transferuar nga Universitetet tjera.
Angazhimi i stafit akademik të rregullt dhe të jashtëm gjatë vitit 2019
Stafi Akademik në marrëdhënie të rregullt pune: 4 Profesorë asistentë; 6 Asistentë (prej tyre katër
PhD.cand.); Stafi akademik me angazhim: 2 Prof.Dr.; 1 Prof.Asoc.Dr. 1 Prof.Ass Dr; 2 Asistentë
(PhD.cand).
Puna e Këshillit të Fakultetit
Këshilli i Fakultetit është themeluar me datën 23 maj2019. Ky këshill është mbledhur 7 herë. Çështjet
e debatuara me rëndësi ishin zgjedhja e stafit menaxhues, vështirësitë e paraqitura pas mos akreditimit
institucional, propozimet për rizgjedhje-avancime për stafin akademik, vende të reja të punës për staf
akademik në Fakultetin Juridik si dhe formimi i Forumit Akademik për Diskutime Juridike.
Organizimet brenda fakultetit
-

Nga janari deri në maj, në kuadër të Klinikës Juridike Penale janë mbajtur çdo javë ligjërata dhe
diskutime me gjyqtar, prokuror dhe avokat. Klinika Juridike Penale është organizuar në mënyrë
vetanake nga stafi akademik dhe studentët e Klinikës Juridike Penale të Fakultetit Juridik. Ekipi i
Fakultetit Juridik të UMIB-it ka zënë vendin e parë në Republikën e Kosovës, në garën për
Gjykimin e Simuluar, e organizuar nga USAID-i (SHBA) dhe Oda e Avokatëve të Kosovës, në të
cilën kanë marrë pjesë të gjitha Fakultetet e Universiteteve Publike të Kosovës, i mbajtur në muajin
maj 2019, në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Në muajin shkurt 2019 në Universitetin Publik të Mitrovicës janë mbajtur Garat e Shahut për 11
vjetorin e Pavarësisë së Republikës së Kosovës, mes studentëve të Fakultetit Juridik.
Në muajin mars një grup i studentëve të Fakultetit Juridik kanë vizituar Agjencinë Forenzike Laboratorit të Forenzikës në Prishtinë për t’u njoftuar nga afër me punën dhe funksionimin e këtij
institucioni. Në këtë vizitë, eksperti i forenzikës ka mbajtur një ligjëratë para studentëve dhe ka
zhvilluar një bashkëbisedim mbi mjetet dhe metodat që përdorin ekspertët e forenzikës nga
departamentet për traseologji forenzike, për kimi dhe biologji forenzike, për teknologji informative
– forenzike. Diskutimi kryesor në këtë vizitë është përqendruar në efikasitetin e këtij institucioni
në luftimin dhe parandalimin e kriminalitetit në Kosovë dhe më gjerë.
Në muajin prill studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik kanë simuluar nga vendi i ngjarjes
kryerjen e veprës penale dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme për zbulimin e gjurmëve dhe
identifikimin e kryesit potencial të veprës penale.
Në muajin prill është mbajtur Tryeza Shkencore lidhur me Sistemin e Burgjeve në Kosovë dhe ne
disa shtete perëndimore. Tryeza e mbajtur në Fakultetin Juridik ka pasur për tematikë krahasimin
lidhur me sistemin e burgjeve në Kosovë dhe në disa shtete perëndimore.
Në muajin prill ka mbajtur ligjëratë Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës para studentëve
të Fakultetit Juridik – UMIB, me titull: “Vështirësitë dhe sfidat e sistemit të drejtësisë në
Republikën e Kosovës”.
Në maj është themeluar Këshilli i Fakulteti Juridik pas një procesi zgjedhor demokratik.
Në shtator studentët e Fakultetit Juridik kanë fituar një grant nga Organizata “IOM” me qëllim
rekreativ për studentet, i cili kishte pikësynim zbukurimin e një pjesë të Universitetit.
Në muajin shtator Zyra Erasmus+ në Kosovë, ka organizuar seminarin “Zhvillimi Profesional i
mësimdhënësve në IAL-të në Kosovë”. Në këtë organizim kanë marrë pjesë edhe stafi akademik
i Fakultetit Juridik - UMIB.
Në muajin tetor është mbajtur ligjëratë nga Atasheu për Bashkëpunim në Ambasadën e Frances,
Joseph Giustianiani dhe përgjegjësen e Campus France në Aleancen Franceze, në lidhje me
mundësitë e studimeve të studentëve në universitetet e Francës.
Në muajin tetor është organizuar prezantimi i projektit “Up to Youth”, nga USAID me qëllim të
pjesëmarrjes së studentëve në këtë projekt.
Në muajin tetor studenti i Fakultetit Juridik Egzon Musa është certifikuar nga Organizata “YIHR”,
në aktivitetin “Gjykimet e simuluara” në nivel kombëtar, në kuadër të projektit – “Të rinjtë për
Drejtësi”.
Në muajin nëntor Fakulteti Juridik në bashkëpunim me OJQ: Grupin për Studime Juridike dhe
Politike nga Prishtina, ka organizuar mbajtjen e ligjëratës nga Drejtori Ekzekutiv i
Organizatës“Çohu”, me temën: “Parashkrimi i lëndëve dhe shkeljet e afateve ligjore në trajtimin
e lëndëve penale si mohim i qasjes në drejtësi”.
Në muajin nëntor studentët e Fakultetit Juridik ishin pjesëmarrës në ligjëratën e përfaqësuesit të
Posaçëm të SHBA-ve, për Ballkanin Perëndimor z. Matthew Palmer, në Bibliotekën Kombëtare
në Prishtinë.
Në muajin nëntor UMIB-i në bashkëpunim me Die Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit(GIZ) GmbH kanë organizuar “Panairin e parë për punë dhe karrierë”, ku kanë
marrë pjesë edhe stafi akademik dhe studentët e Fakultetit Juridik.
Në muajin nëntor është mbajtur punëtoria me temën “Pedagogjia Ligjore”, me stafin akademik
dhe studentët e Fakultetit Juridik. Punëtoria është organizuar nga Ohio Northern University – ONU
(SHBA) dhe është financuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Byroja për Çështje
Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL).
Në muajin nëntor është mbajtur ligjëratë në Fakultetin Juridik nga Inspektorati Policor i Kosovës
me temë: “Roli dhe rëndësia e Inspektoratit Policor në Kosovë”. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin
edhe zyrtarë të ICITAP-it amerikan si dhe stafi akademik i UMIB-it.
Në muajin nëntor është mbajtur sesioni informues me studentë për Programin Erasmus+.
Në muajin dhjetor Fakulteti Juridik së bashku me USAID-in (Programi: Drejtësia vlen) dhe
Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, ka organizuar Tryezën e Rrumbullakët për Publikimin e
Raportit “Hartëzimi i Nevojave të Komunitetit për Drejtësi 2019” për të shënuar Javën
Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut.
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FAKULTETI EKONOMIK
Plani i veprimit sipas rekomandimeve te Agjencisë së Kosovës për Akreditim
Në vitin 2019, Fakulteti Ekonomik (FE), për shkak të sfidave që ka pasur në procesin e akreditimit,
procesin mësimor e ka zhvilluar vetëm me vitin e tretë. Mos vizita e ekspertëve të akreditimit, e
pamundësoi regjistrimin e studentëve në vitin e parë, edhe pse FE ka pasur akreditim për specializimin
Banka, Financa dhe Kontabilitet në kuadër të programit Biznes dhe Menaxhment për nivelin Bahcelor,
mirëpo për shkak të mos akreditimit të në nivel institucional, FE nuk ka mundur të pranoj student në
vitin akademik 2019/2020. Gjatë vitit 2019 është punuar në mënyrë intensive në përgatitjen e Raportit
të Vetvlerësimit(RVV), duke pasur parasysh rekomandimet e ekspertëve të Agjencisë së Kosovës për
Akreditim (AKA). Qëllimi i përgatitjes së këtij raporti ka të bëjë me përgatitjet për akreditim të
programit Biznes dhe Menaxhment, në periudhën kohore 2020-2022 për studime master, andaj FE, për
vitin akademik 2019/2020, në kuadër të programit: Biznes dhe Menaxhment, ka aplikuar me tri
specializime: Banka, Financa dhe Kontabilitet; Menaxhment dhe Ndërmarrësi, si dhe Menaxhment
Industrial. Aplikimi për këto specializime është bazuar ne nevojat e tregut, stafi i kompletuar,
infrastruktura hapësinore dhe ligjore, etj. Gjithashtu, janë hartuar edhe kurikulat e reja si dhe janë
përditësuar kurikulat e lëndëve të cilat kanë qenë edhe paraprakisht.
Procesi i mbarëvajtjes së mësimit
Procesi mësimor është realizuar ashtu siç është planifikuar. Organizimi i mësimdhënies në FE
bazohet dhe përmbush kërkesat e legjislacionit në fuqi,mbështetet njëkohësisht edhe në
eksperiencat më të mira, kryesisht ato ndërkombëtare. Orët e humbura për shkaqe objektive janë
zëvendësuar në janar 2020. Për shkak se në këtë vit akademik, FE ka pasur vetëm vitin e tretë të
studimeve dhe si rezultat i kësaj situate, stafi është dashur të mbajë orë edhe në njësitë të tjera akademike
në kuadër të UMIB-it, me qëllim të plotësimit të normës. Përmes tabelës në vijim është prezantuar
numri i orëve të planifikuara, si dhe atyre të mbajtura gjatë vitit akademik 2018/2019për vitin e dytë
dhe të tretë, ndërsa për vitin akademik 2019/2020 mësimi është mbajtur vetëm me vitin e tretë për
nivelin bachelor.
Tabela 1. Pasqyra e orëve të planifikuara dhe të realizuara për vitin janar 2018-dhjetor 2019
Viti
2019

Nr. i orëve mujore sipas
angazhimit

Numri i orëve të mbajtura

L

U

Gjithsej

L

U

Gjithsej

240

198

438

240

198

240

100.00

120

66

186

120

66

186

100.00

300

330

630

300

330

630

100.00

240

264

504

236

252

488

97,22

Maj

240

264

504

244

276

520

102.78

Tetor

72

40

112

72

40

112

100.00

72

40

112

72

40

112

100.00

Dhjetor

72

40

112

68

32

100

89.29

Gjithsej

1356

1242

2598

1352

1334

2388

91.92

Janar

Semestri

Dimëror
2018/2019

Shkurt
Mars
Prill

Nëntor

Veror
2018/2019

Dimëror
2019/2020
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Sqarim: Në vitin akademik 2018/2019 është përfshirë viti II dhe III, ndërsa në vitin akademik
2019/2020, mësimi është mbajtur vetëm me vitin e tretë.
Numri i studentëve të diplomuar sipas drejtimeve:
Numri i studentëve të diplomuar në drejtimin: BFK në vitin 2019 është26 studentë, ndërsa në drejtimin
MXHI është 12 studentë, siç vërehet edhe në tabelën në vijim:
Tabela 2. Numri i studenteve të diplomuar në vitin 2019: Programi i studimit BFK 26 studentë dhe
MXHI 12 studentë.
Në vitin akademik 2019/2020, nuk kemi regjistruar studentë në vitin e parë, për shkak të mos akreditimit
në nivel institucional.
Procesi i realizimit të provimeve
Procesi i realizimit të provimeve është bërë sipas planifikimit konkret.
Afatet në të cilat janë mbajtur provimet me studentë janë: Afati i Janarit – i rregullt, Afati i Prillit –
plotësues, Afati i Qershorit – i rregullt, Afati i Shtatorit – i rregullt, dhe Afati i Nëntorit – plotësues.
Procesi i rekrutimit të stafit
Në vitin 2019, FE nuk ka bërë rekrutim të stafit, për momentin stafi është i kompletuar. Në vitin 2019
stafi i FE përbëhej nga gjashtë profesorë në marrëdhënie të rregullt pune (një Prof Dr, si dhe pesë Prof
Ass) si dhe gjashtë asistentë në marrëdhënie të rregullt pune (tre prej të cilëve në cilësinë e ligjëruesit).
Gjithashtu, në procesin mësimor kanë qenë të angazhuar edhe pesë profesor si dhe pesë asistentë.
Stafi aktual i rregullt:
Aktualisht stafi akademik i Fakultetit Ekonomik përbëhet nga:
Pesë profesorë (një Prof. Dr., një Prof. Asoc., si dhe tre Prof. Ass.) si dhe 6 asistentë (katër nga ta PhDc).
Puna e Këshillit të Fakultetit
Në kuadër të Fakultetit Ekonomik është i konstituuar Këshilli i Fakultetit (KF) i cili përbëhet nga 11
anëtarë duke përfshirë: 5 anëtarë të zgjedhur nga radha e profesorëve të fakultetit, 5 asistentë nga
personeli akademik i fakultetit, një anëtar nga personeli jo akademik/administrata dhe 1 përfaqësues
nga radha e studentëve të zgjedhur nga këshilli i studentëve të fakultetit. KF, mbanë takime të rregullta
me qëllim të realizimit të detyrave dhe përgjegjësive konform Statutit të përkohshëm të UMIB-it.
Çështjet e bashkëpunimit të fakultetit me Institucionet e ndryshme
Një ndër objektivat më të rëndësishme të FE gjatë vitit 2019ishte zhvillimi dhe implementimi praktik i
shumë aktivitete jashtë-kurrikulare, të cilat kanë për synim të zhvillojnë shkathtësi praktike të caktuara
të cilat nuk mund të ofroheshin nga programi zyrtar i fakultetit.
Në këtë drejtim, me qëllim të realizimit të këtyre synimeve janë organizuar konsulta të ndryshme me
biznese, trajnime, vizita studimore, pjesëmarrje në konferenca, etj.
Ne bashkëpunim të ngushte me bizneset vendore, një grup i studentëve kanë kryer punë praktike në
institucione dhe biznese konkrete: në VIPprint, Banka komerciale, Institucione publike etj.
Vizitat studimore
Bazuar në Marrëveshjet e bashkëpunimit mes UMIB dhe institucioneve të ndryshme, i kemi dërguar
studentët në vizitë pune, në disa institucione, dhe biznese të qëndrueshme si:AKB, IKAF, ndërmjetës
financiar (banka, institucione për transferim të mjete, institucione mikrofinanciare...), biznese private
prestigjioze, (si psh VIPrint, BERTO, Misini), etj
Në këto vizita studentët drejtpërdrejt informohen me organizimin dhe menaxhimin e këtyre
institucioneve, sfidat e funksionimit, si dhe aktivitetin afarist të tyre.
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FAKULTETI I EDUKIMIT
Hyrje
Viti 2019 ka qenë një viti i angazhimeve të shumta dhe të ndryshme të cilat u zhvilluan në nivel
Universiteti dhe Fakulteti dhe si të tilla kanë reflektuar edhe në ecurinë e zhvillimeve në Fakultetin e
Edukimit. Ndër aktivitet që vlenë të theksohen padyshim ishin zgjedhjet e përgjithshme dhe në nivel
fakulteti, organizimi i evenimenteve shkencore (konferenca ndërkombëtare), pjesëmarrja e stafit
akademik në studime pas doktorale dhe trajnime profesionale etj.
Po ashtu, si rezultat i mos riakreditimit institucional, këtë vit Fakulteti i Edukimit sikurse dhe fakultetet
të tjera në kuadër të UMIB, nuk ka regjistruar – pranuar studentë të rinj gjë që, mësimi u zhvillua vetëm
me vitin e II, III dhe vitin IV – të.
Fakulteti i Edukimit në përgjithësi kishte mungesë të stafit akademik dhe ishte i detyruar për të bërë
angazhime – bashkëpunëtorë të jashtëm mirëpo, edhe përkundër kësaj situate, procesi mësimor është
zhvilluar sipas dinamikës dhe planifikimeve në përgjithësi.
Në Fakultetin e Edukimit mësimi zhvillohet në dy programe (Parashkollor dhe Fillor) dhe, për nga
numri i studentëve është njëri ndër fakultetet e UMIB-it me numrin më të madh të studentëve dhe me
numrin më të vogël të stafit akademik gjë që, kjo e fundit përbënë një sfidë me vete.
Sa i përket stafit administrativ në Fakultetin e Edukimit gjithashtu, kishte mungesë mirëpo, kjo situatë
ka pasur progres me fillimin e vitit 2020 dhe tash më është në kompletim e sipër stafi administrativ.
Stafi akademik dhe administrativ
Në Fakultetin e Edukimit gjatë viti 2019 ishin të punësuar 10 staf akademik (Profesorë dhe Asistentë)
dhe në semestrin dimëror kishte edhe një rekrutim të ri të stafit akademik dhe në total stafi akademik
shënon 11. Ndërsa, në administratën e Fakultetit ishte e punësuar vetëm 1 (një) zyrtare me kontratë për
shërbime të veçanta.
Nga numri përgjithshëm i personelit akademik, 1 profesor ka thirrjen Prof. Dr., 4 profesorë kanë thirrjen
Prof. Ass. Dr., 1 Profesor ka thirrjen Prof. Ass. dhe 5 asistentë. Të gjithë asistentët janë duke vazhduar
studimet e doktoraturës dhe njëra nga koleget asistente tashmë ka mbaruar studimet PhD. Kjo e fundit
është një përparësi për Fakultetin e Edukimit dhe UMIB sepse stafi po zhvillohet. Ndërsa, një numër të
konsideruar (rreth 10) të stafit akademik kanë qenë të angazhuar në procesin mësimor – bashkëpunëtor
të jashtëm gjatë viti 2019.
Në bazë të konkursit të shpallur me datë 15.11.2019, Fakulteti i Edukimit ka bërë edhe rekrutimin e një
asistenti mirëpo, i njëjti ende nuk është angazhuar – deri në përmbushjen e detyrimeve ligjore.
Numri i përgjithshëm i studentëve
Në Fakultetin e Edukimit mësimi zhvillohet në dy programe studimore, Programin Parashkollor dhe
Fillor. Numri i përgjithshëm i studentë ve në dy programet është 718 studentë (SMU, 19.03.2020). Nga
numri i përgjithshëm i studentëve 477 (43 meshkuj) studentë janë në Programin Fillor dhe 241 (9
meshkuj) studentë janë në Programin Parashkollor.
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Në fakultetin e Edukimit, gravitojnë studentë nga komuna të ndryshme të Kosovës mirëpo, me dominim
regjioni i Mitrovicë s. Shih grafikonin:

Numri i studentëve i shpërndarë sipas viteve të studimit (Programi Parashkollor dhe Programi Fillor)

Procesi mësimor – zhvillimi i mësimit
Procesi mësimor është realizuar sipas planifikimeve dhe obligimeve që dalin nga legjislacioni në vend.
Pra, ndryshimet e orarit të mësimit kanë ndodhur kohë pas kohë varësisht nga angazhimet e stafit
akademik mirëpo, orët e humbura gjithnjë janë zëvendësuar në javët apo muajin pasues. Në bazë të
raporteve, norma e planifikuar sipas planprogramit të studimeve (ligjërata dhe ushtrime) është
përmbushur. Shih tabelën me të dhënat:
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Tabela 1. Pasqyra e orëve të planifikuara dhe të realizuara për vitin janar 2018 – dhjetor 2019:
Viti 2019

Semestri

Numri i orëve të mbajtura
Ligjërata dhe Ushtrime

Numri i orëve të mbajtura
Gjithsej
(h)

Gjithsej ne %

Janar
Shkurt
Mars

Semestri
pranveror
2019/2020

Prill
Maj
Tetor

541
Semestri dimëror

Nëntor

2019/2020

Dhjetor

759

1978

100%

678

Mbarëvajtja e provimeve
Provimet janë zhvilluar sipas planifikimeve të afateve të rregullta dhe afateve plotësuese të provimeve.
Në disa raste, provimet (lendet matematikore) janë zhvilluar me komisione profesionale, në mungesë
të mësimdhënësve të cilët kanë qenë të angazhuar dhe të njëjtit nuk janë më pjesë e procesit mësimor
në UMIB. Megjithatë, komisionet kanë bërë punën e tyre dhe provimet kanë përfunduar sipas afateve
të planifikuara.
Numri i të diplomuarve sipas drejtimeve
Numri i madh i studentëve në proporcion me stafin akademik ka bërë që një pjesë e stafit akademik të
stërngarkohet me mentorim të temave të diplomës. Megjithatë, edhe procesi i mentorimit të temave në
përgjithësi ka shkuar mbarë.
Në Fakultetin e Edukimit gjatë vitit 2019 kanë diplomuar gjithsej 77 studentë. Në programin fillor kanë
diplomuar 61 studentë dhe në programin parashkollor kanë diplomuar 16 studentë.
Puna e Këshillit të Fakultetit
Nga 1 tetori 2019, në Fakultetin e Edukimit është funksionalizuar edhe Këshilli i Fakultetit. Për tre
muaj, Këshilli i Fakultetit ka zhvilluar gjithsej 9 mbledhje (të zakonshme dhe të jashtëzakonshme) në
të cilën ka marr vendime të rëndësishme siç janë transferet e studentëve, transfere të notave, ndërrim të
planprogramit, dhe të tjera.
Këshilli i Fakultetit përbëhet nga 11 anëtarë. 9 anëtar janë nga stafi akademik, 1 nga administrata dhe 1
nga radhët e studentëve. Këshilli i Fakultetit zhvillon mbledhje të rregullta dhe sipas nevojës edhe të
jashtëzakonshme, në mënyrë që proceset të ecin përpara.
Bashkëpunimi me institucione të tjera
Fakulteti i Edukimit ka bashkëpunim me disa institucione të vendit siç janë: komunat (Mitrovicë,
Skenderaj, Vushtrri, etj), Instituti Shqiptar i Sociologjisë, Instituti Pedagogjik i Kosovës, etj. Në këto
institucione (komunat) dhe institucionet vartëse, studentët e Fakultetit të Edukimit kanë ndjekur
praktikën dhe praktikën pedagogjike. Gjatë periudhave të ndryshme të vitit, studentët e vitit të dytë,
tretë dhe katërt të studimeve, kanë zhvilluar praktikën profesionale në shkollat fillore dhe institucionet
parashkollore të komunës së Mitrovicës, Skenderajt dhe Vushtrrisë, duke kontribuar në forcimin e
bashkëpunimit dhe në zhvillimin e tyre të mëtejmë profesional.
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Raporti vjetor 2019
Mësimi praktik në këto institucione është zhvilluar sipas planifikimeve dhe pa ndonjë vështirësi.
Gjithashtu, gjatë vitit 2019 kishte edhe të ftuar për ligjërata special.
Pjesëmarrja në trajnime, konferenca dhe studime të avancuara
Një pjesë e stafit akademik të Fakultetit të Edukimit ka ndjekur trajnime profesionalë nga Qendra për
Përsosmëri në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” etj.
Fakulteti i Edukimit, ka përfituar nga projekti HERAS për zhvillimin e stafit akademik. Në kuadër të
projektit HERAS, Prof. Ass. Dr. Eliza Avdiu, ka qëndruar për 1 muaj në Austri si pjesë e studimeve
pos-doktorale, në Austri.
Agnesa Tahiri, studente e Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, ka fituar
bursë 1 – vjeçare nga Departamenti i Shtetit për të studiuar në Universitetin Shtetëror Misuri (MSU).
Bursa që ka fituar i mbulon të gjitha shpenzimet, duke filluar nga shpenzimet e udhëtimit, akomodimit
në kampus, ushqim, literaturë etj.
Fakultetit i Edukimit dhe UMIB, në partneritet me institucione të tjera lokale dhe ndërkombëtare ka
fituar projektin “Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë (ResearchCult)” pjese
e programit Erasmus +, i cili projekt tash më është duke u implementuar dhe nga UMIB.
Me datë 15-16.11.2019 Konferenca Ndërkombëtare “Social Institution in Contemporary Society” është
organizuar nga AIS në partneritet me UMIB dhe institucione të tjera lokale dhe ndërkombëtare. Në
konferencë janë prezantuar 168 punime, me pjesëmarrje të 270 autorëve dhe bashkautorëve, në 15
sesione të rregullta dhe sesione të veçanta. Kjo konferencë vjetore është e 14-ta që organizohet nga
AIS/ALBSA (Tiranë) dhe institucionet partnere dhe e 3-ta konferencë ku pjesë e saj është edhe
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (bashkë-organizator). Konferenca është zhvilluar në
Universitetin e Durrësit “Aleksander Moisiu”, Durrës - Shqipëri.
Planifikime të përgjithshme
Fakulteti i Edukimit për vitin 2020 në TOP prioritetet e veta përveç të tjerash ka riakreditimin e
programeve aktuale (Parashkollor dhe Fillor) dhe hapjen e studimeve master.
-

Për riakreditim të programeve të lartpërmendura të studimeve themelore (bachelor), kërkohet të
plotësohen kriteret sipas rregullativës ligjore të Kosovës gjegjësisht të AKA-së. Aktualisht Fakulteti
i Edukimit aktualisht ka vetëm 5 (pesë) PhD ndërsa, për të plotësuar kërkesat ligjore duhet të
rekrutoj edhe 3 PhD staf të rregullt akademik. Ky është një ndër kriteret esenciale.

-

Ne kemi studentë të shkëlqyeshëm dhe si institucion kemi plane të bëjmë gjithë çfarë është e
mundur për të ju mundësuar atyre që ti ndjekin studimet master në UMIB. Në këtë mënyrë, duke
marr në konsiderim këtë fakt që u potencua mirëpo, edhe gjendjen e vështirë socio ekonomike dhe
nevojën për kuadro të reja dhe mirë të kualifikuar në këtë regjion të Kosovës, atëherë kjo do të ishte
një mundësi e mirë për të rinjtë e kësaj ane.

Për të filluar me ofrimin e studimeve master do të duhet të rekrutojmë edhe 2 PhD staf të rregullt
akademik. Kjo është një ndër kërkesat esenciale që duhet të plotësojmë bazuar në rregullativën ligjore.
-

Zgjerimi i rrjetit të bashkëpunimit në projektet ndërkombëtare për shkëmbimin e stafit dhe
studentëve, projekte të tjera përfituese.

-

Organizimi i konferencës shkencore ndërkombëtare me institucionet partner AIS/ALBSA dhe
institucionet të tjera. Konferenca e radhës (e katërta) do të organizohet në muajin nëntor 2020 në
Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”.

-

Projekti “Përmirësimi i kulturës së kërkimit në arsimin e lartë në Kosovë (ResearchCult)” pjese e
programit Erasmus +.

-

Organizimi i shkollë s verore ndërkombëtare me institucionet e arsimit të lartë në Austri dhe disa
vende të tjera.
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