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1. Hyrje
Viti 2019 ka qenë një vit 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 (UMIB) dhe në nivel fakulteti, organizimi i evenimenteve shkencore (konferenca
ndërkombëtare), pjesëmarrja e stafit akademik në studime pastdoktorale, 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 rinjë 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 – bashkpunëtorë 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 (Programin Parashkollor dhe
Fillor) dhe, për nga numri i studentëve është njëri ndër fakultetet e UMIB-it me numërin 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 të stafit
mirëpo, kjo situatë ka pasur progres me fillimin e vitit 2020 dhe tashë më është në kompletim
e sipër stafi administrativ.

2. Stafi akademik dhe administrativ
Në Fakultetin e Edukimit gjatë viti 2019 ishin të punësuar 10 staf akademik (Profesorë dhe
Asistentë) dhe në semestrin dimror 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 veqanta.
Nga numri përgjithshëm i përsonelit 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 – bashkpunëtor të jashtëm gjatë viti 2019.
Në bazë të konkusit të shpallur me datë 15.11.2019, Fakulteti i Edukimit ka bërë edhe
rekrutimin e një asistenti mirëpo, i njejti ende nuk është angazhuar – deri në përmbushjen e
detyrimeve ligjore.
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3. 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 Progamin Parashkollor.

Në fakultetin e Edukimit, gravitojnë studentë nga komuna të ndryshem të Kosovës mirëpo, me
dominim regjioni i Mitrovicës. Shih grafikonin;

Numri i studentëve i shpërndar sipas viteve të studimit (Programi Parshkollor dhe Programi
Fillor).

Sqarim: Statistikat në SMU variojnë dhe shpesh e bëjnë të paqarte numrin e studentëve sipas viteve. Kam kërkuar sqarime prej IT-së .
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4. 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 varsisht nga
angazhimet e stafit akademik mirëpo, orët e humbura gjithnjë janë zëvëndësuar në javët apo
muajin pasues. Në bazë të raporteve, norma e planifikuar sipas planprogramit të studimeve
(ligjerata dhe ushtrime) është përmbushur. Shih tabelen me të dhënat;
Tabela 1. Pasqyra e orëve të planifikuara dhe të realizuara për vitin janar 2018 - dhjetor 2019;
Numri i orëve të mbajtura
Viti 2019

Semestri
Ligjerata dhe
Ushtrime

Numri i orëve
të mbajtura

Gjithsej
(h)

Gjithesej ne
%

1978

100%

Janar
Shkurt
Mars

Semestri pranveror
2019/2020

Prill
Maj
Tetor

Nentor
Dhjetor

541
Semestri dimëror
2019/2020

759
678

5. Mbarëvajtja e provimeve
Provimet janë zhvilluar sipas planifikimeve të afateve të rregullta dhe afateve plotësuese shtesë.
Në disa raste, provimet (lëndët matematikore) janë zhvilluar me komisione profesionale, në
mungesë të mësimdhënsve të cilët kanë qenë të angazhuar dhe të njëjtit nuk janë më pjesë e
procesit mësimor në UMIB. Megjithate, komisionet kanë bërë punën e tyre dhe provimet kanë
përfunduar sipas afateve të planifikuara.

6. Numri i të diplomuar 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 diplomes. Megjithaatë, edhe procesi i
mentorimit të temave në përgjithësi ka shkuar mbarë.
Në Fakultetin e Edukimit gjatë vitit 2019 kanë diplomuar gjithësej 77 studentë. Në programin
fillor kanë diplomuar 61 studentë dhe në programin parashkollor kanë diplomuar 16 studentë.
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7. 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
jashtzakonshme) në të cilën ka marr vendime të rëndesishme siq janë transferet e studentëve,
transfere të notave, ndrrim të planprogramit, dhe të tjera.
Këshilli i Fakultetit përbëhet nga 11 anëtarë. 9 anëtar janë nga stafi akademik, 1 nga
administrata dhe 1 nga radhet e studentëve. Këshilli i Fakultetit zhvillon mbledhje të rregullta
dhe sipas nevojës edhe të jashtzakonshme në mënyrë që proceset të ecin përpara.

8. Bashkpunimi me institucione të tjera
Fakulteti i Edukimit ka bashkpunim me disa institucione të vendit siq janë: komunat
(Mitrovicë, Skenderaj, Vushtri, 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 (teori – praktikë).
Mësimi praktik në këto institucione është zhvilluar sipas planifikimeve dhe pa ndonjë
vështirësi. Gjithashtu, gjatë vitit 2019 kishte edhe të ftuar për ligjerata special.

9. 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”
*UMIB), 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 në UMIB.
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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.

Foto: Konferenca 2019, Durrës – Shqipëri.
Në konferencë janë prezantuar 168 punime, me pjesëmarrje të 270 autorëve dhe bashkautorëve,
në 15 sesione të rregullta dhe sesione të veqanta. 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.

10. Planifikimet të përgjithshme
Fakulteti i Edukimit për vitin 2020 në TOP prioritetet e veta përveq të tjerash ka aplikimin për
riakreditim të programeve aktuale (Parashkollor dhe Fillor) dhe aplikimin për studimet 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 shkelqyeshëm dhe si institucion kemi plane të bëjmë gjithë cfarë 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
socioekonomike dhe nevojën për kuadro të reja dhe mirë të kualifikuar në këtë regjion të
Kosovës, atëhere kjo do të ishte një mundësi e mirë për të rinjët 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.
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- Zgjerimi i rrjetit të bashkpunimit 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 radhes (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.
- Zhvillimi i stafit akademik.

Prof. Ass. Dr. Besim GOLLOPENI
______________________
Dekan
Ky raport i dorëzohet:
1. Rektorit të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”;
2. Prorektores për mësim të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”;
3. Arkivit të Fakultetit.
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