
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANI I VEPRIMIT PËR ZHVILLIM DHE KËRKIM I KOLEGJIT PJETËR BUDI 
 PËR PERIUDHËN 2020 - 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           1.  HYRJE 

  

Misioni i Kolegjit PJETER BUDI është të përgatisë në mënyrë adekuate burimet njerëzore me profile specifike shkencore  dhe 
profesionale në përputhje me nevojat lokale, rajonale dhe ndërkombëtare të tregut të punës, të cilët do të kontribuojnë në 
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror të Kosovës dhe më gjerë. 

Nga ana tjetër, Vizioni i Kolegjit Pjetër Budi është: "të gjenerojë, ruajë dhe transmetojë njohuri, duke kontribuar në krijimin e 
mirëqenies sociale, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë Kosovare". Kolegji Pjetër Budi, si institucion i arsimit të lartë në 
Kosovë, çdo ditë angazhohet fuqimisht në arritjen e objektivave të mëposhtëm:  

 Reforma të kujdesshme dhe të vazhdueshme në lidhje me kurrikulën, metodologjinë e mësimdhënies, përdorimin e literaturës 
bashkëkohore për të çuar përpara aktivitetet mësimore në studimet Bachelor dhe Master; 

 Të bëhet institucion referues i arsimit të lartë në Kosovë dhe më gjerë, me numër modest të studentëve dhe shkallë të lartë të 
punësimit të të diplomuarve të tij, duke 

 ndërmarrë reforma adekuate dhe të nevojshme për të mundësuar që Kolegji të integrohet në Zonën Evropiane të Arsimit të 
Lartë (sipas procesit të Bolonjës) dhe në Evropë Zona e Kërkimit; 

 Transformimi i Kolegjit Pjetër Budi në një qendër kryesore të dijes, mendimit dhe edukimit në fushën e ekonomisë dhe 
politikës ndërkombëtare në Kosovë dhe rajon; 

Kolegji Pjetër Budi është i përkushtuar fuqimisht drejt qëllimit të tij strategjik për t'u bërë një institucion prestigjioz në sistemin 
e arsimit të lartë në Kosovë dhe në rajon gjithashtu. Në të njëjtën kohë, Kolegjet vazhdimisht punojnë për të siguruar një 
mjedis të përshtatshëm dhe të përshtatshëm të punës, një atmosferë kolegjiale pune për studim dhe rritje personale që 
siguron dhe garanton lirinë akademike për studentët dhe stafin, të cilat janë të ekuilibruara me kërkesat e vështira dhe kriteret 
e sigurimit të cilësisë. Vizioni i Kolegjit nuk është i përqendruar vetëm në ofrimin e një arsimi cilësor, i cili është i 
krahasueshëm dhe konkurrues me institucionet e ngjashme jashtë Kosovës, por gjithashtu ofron një vëmendje të veçantë për 
aktivitetet përkatëse kërkimore të kryera në Kosovë dhe rajon në fushat e synuara. Vizioni i tij pasqyron parimin që ofrimi i 
studentëve me njohuri profesionale është thelbësore. Ai nuk përfshin vetëm njohuritë teorike, por edhe aftësitë praktike dhe 



 
zhvillimin e kompetencave dhe që njohuritë dhe aftësitë e fituara të zbatohen me përgjegjësi dhe profesionalizëm në vendin e 
punës. 

Grupi i Punës i Planit Strategjik zhvilloi një analizë të thellë të zonave të identifikuara, ku kërkimi identifikohet si një nga pesë 
objektivat strategjikë. Kështu, procesi përfundoi me identifikimin dhe përcaktimin e objektivave strategjikë të Kolegjit për 
periudhën 2021-2025: 

1. Programet studimore bashkëkohore dhe të krahasueshme me institucionet e tjera në rajon dhe më gjerë, të cilat i 
përgjigjen nevojave të tregut të punës; 

2. Puna kërkimore shkencore bëhet pjesë integrale e aktiviteteve të përditshme në Kolegjin Pjetër Budi me qëllim zhvillimin e  
kapaciteteve shkencore dhe kërkimore dhe avancimin e programeve të studimit;    

3 .  Zhvillimi dhe angazhimi i stafit cilësor për nevojat e Kolegjit Pjetër Budi; 

4.   Vendosja dhe avancimi i bashkëpunimit lokal dhe ndërkombëtar me qëllim arritjen e interesave të përbashkëta; 

5.   Ndërtimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë. 

 
 

 

             2 .   TREGUESIT E KERKIMEVE 

  

Puna kërkimore shkencore është veprimtari e përditshme e të gjitha institucioneve akademike që synojnë të jenë konkurruese në vend dhe më 
gjerë. Për më tepër, është e zakonshme për institucionin dhe personeli i tyre vlerësohet nga numri i botimeve dhe citimeve. Ndërsa, ndërlidhja 
midis veprimtarisë kërkimore shkencore me programet mësimore, veçanërisht në nivelin master, është ajo që i dallon institucionet e arsimit të lartë 
që ofron njohuri të përparuara në një fushë specifike. Shoqëria kosovare, rrjedhimisht sektori i arsimit të lartë nuk karakterizohet me tipare 
domethënëse në fushën e kërkimit dhe zhvillimit shkencor. Raporte të ndryshme tregojnë se më pak se 0,1% e GDP-së së Kosovës është 



 
investuar në kërkim dhe zhvillim,  qëllimi i Bashkimit Evropian që ishte vendosur për vitin 2020 të ishte në nivelin e 3% të GDP-së, si dhe Kosova 
po mbetet prapa vendeve fqinje lidhur me investimet në këtë fushë. Prandaj, ky segment paraqet një sfidë për të gjitha institucionet në Kosovë, 
përfshirë Kolegjin Pjeter Budi. Për këtë arsye kryesore, puna kërkimore dhe shkencore në Kolegj përfaqëson një përparësi të cilës do t'i kushtohet 
një vëmendje e veçantë në periudhën e ardhshme duke synuar partnerë nga shoqëria ekonomike për bashkëpunim.  

Siç është nënvizuar në Planin Strategjik 2021, nën objektivin numër dy, puna kërkimore shkencore bëhet pjesë integrale e aktiviteteve të 
përditshme në Kolegjin Pjetër Budi me qëllim zhvillimin e kapaciteteve shkencore dhe kërkimore dhe avancimin e programeve të 
studimit, objektivat e mëposhtëm janë vendosur: 

·         Rritja e numrit të botimeve në revistat e kolegëve; 

·         Personel i trajnuar për të zhvilluar propozime të projekteve për punë kërkimore dhe për krijimin e lidhjeve dhe bashkpunimeve me   
institucionet e tjera të arsimit të lartë dhe ekonominë; 

·         Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e kërkimit shkencor; 

·         Stafi akademik ka qasje në një numër revistash prestigjioze shkencore.  

 

Qëllimi i përgatitjes së Planit të Veprimit për Aktivitetet Kërkimore dhe Zhvillimore të Kolegjit Pjetër Budi për periudhën 2021-2025, është një 
dokument plotësues i Planit të Veprimit dhe Planit Strategjik 2021 - 2025. Ai lejon Zyrën për Zhvillim Akademik, ECTS, Cilësi Sigurimi dhe stafi i 
R&D, që në rast të luhatjve ndaj stafit për të ndjekur vazhdimisht punën dhe aktivitetet dhe për të reflektuar mbi to. Zbatimi i aktiviteteve duhet të 
rishikohet çdo tre muaj dhe raporti i progresit duhet të bëhet dhe t'i raportohet Rektorit të Institucionit. Sipas zhvillimeve në nivel kombëtar dhe 
Evropian dhe nevojave institucionale, mund të përfshihen aktivitete të reja. 

  

Kolegji Pjetër Budi njeh për vlerësimin dhe krahasimin e aktiviteteve kërkimore dhe zhvillimore treguesit e mëposhtë 

-          Publikime në revista rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare për 

-          stafi në vit 



 
-          Anëtarësimi në rrjetet akademike ndërkombëtare dhe shoqëritë 

-          Projekte kërkimore për staf në vit 

-          Vëllimi i financimit në vit 

-          Raporti i fondeve të brendshme kundrejt atyre të jashtme 

-          Numri i marrëveshjeve me institucionet e akredituara ndërkombëtarisht 

-          Raporti i stafit studentor 

-          Stafi lokal kundrejt stafit ndërkombëtar 

-          Stafi me kohë të plotë kundrejt personelit me kohë të pjesshme 

-          Statistikat e punësimit 

-          Numri i stafit administrativ për student 

-          Aktivitetet kërkimore ngarkesa e studentëve 

-          Numri i studentëve ndërkombëtarë  

-          Numri i profesorëve vizitorë ndërkombëtarë 

-          Shkalla e kalimit të studentëve 

-          Kohëzgjatja për përfundimin e studimeve 

 
 
 



 
 

1. Veprimet e Planit për Zhvillim dhe Kërkim  
 

Nr. Emri i aktivitetit 
Periudha e 
implementi

mit 
Përgjegjësi Instrumenti Matës 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objektivi 1: Krijimi i infrastrukturës së nevojshme për mbështjetjen e kërkimit   

 
1.1 

 
Emërtimi I Zëvendës 
Rektorit për Mësimdhënie, 
Kërkime dhe Zhvillim 
Akademik 

TM4 Rektori & Senati 
Zëvendës Rektori për 
Kërkime 

 
 

X 
     

1.2 

 
 
Themelimi I Zyrës 
përgjegjëse për Kërkime 

TM4 
 
Rektori   

Zyre e krijuar dhe e 
qasshme për stafin 
akademik,adminstrativ,stu
dentë dhe palët e jashtme 

X      

1.3 

Caktimi I detyrave për 
Prorektorin për Mësim, 
Kërkime dhe Zhvillim 
Akademik 

 
TM4 / TM1 

 
 
 
Rektori 

Përshkrimi I qartë I 
detyrave për Prorektorin 
dhe Zyrën për Zhvillim 
Akademik, ECTS, dhe 
sigurim të Cilësis 

X X X X X X 

1.4 
 

Alokimi i buxhetit për 
zbatimin e aktiviteteve 
kërkimore  

TM1, TM2, 
TM3 & TM4 

 
Bordi i Kolegjit 

Aktivitetet kërkimore me 
buxhet të qartë 

X X X X X X 

1.5 
Grupi punues për 
aktivitetet kërkimore dhe 
shkencore 

TM1 

Rektori/ Prorektori 
për mësim, 
kërkime dhe 
zhvillim akademik 

Lista e grupit punues X X X X X X 

Objektivi 2: Kërkimi shkencor bëhet pjesë integrale e aktiviteteve të përditshme në Kolegjin Pjetër Budi me qëllim zhvillimin e kapaciteteve kërkimore-
shkencore dhe avancimin e programeve të studimit (që rrjedhin nga Plani Strategjik 2021 – 2025) 

Masa 2.1: Siguron mbështetje për botim në revista shkencore ndërkombëtare 

2.1.1. Trajnim për botime në Janar – Prill  Prorektori për Lista e pjesmarrësve dhe X X X X X X 



 
revista shkencore 
ndërkombëtare 

(çdo vitë 
bazuar në 

nevoja) 

Mësim, Kërkime 
dhe Zhvillim 
Akademik 

material trajnimi 

2.1.2. 
Mbështetje për stafin për 
pjesmarrje në konferenca 
shkencore ndërkombëtare 

Vazhdimsi 
 

Prorektori për 
Mësim, Kërkime 
dhe Zhvillim 
Akademik / 
Prorektori për 
Bashkpunim 

Lista e stafit pjesmarrës ne 
konferenca / tituj të 
prezentimeve 

X X X X X X 

Masa 2.2: Mbështetje për pjesëmarrjen në projekte kërkimore 

2.2.1. 
Trajnime për zhvillimin e 
propozimeve të projekteve 

Janar-Prill 
(çdo vit / 
bazuar në 

nevoja) 

Prorektor për 
bashkëpunim / 
Zyra për 
bashkëpunim 

Lista e pjesëmarrësve, 
materiale trajnimi 

X X X X X X 

2.2.2. 

Memorandum Mirëkuptimi 
për projekte te kërkimit 
dhe zhvillimit me 
ekonominë 

Vazhdimsi 
 

Rektori / 
Zëvendësrektori 
për bashkëpunim 

Lista e MOU X X X X X X 

2.2.3. 
Pjesëmarrja në projekte 
lokale dhe të financuara 
nga BE. 

Vazhdimsi 
 

Prorektor për 
bashkëpunim / 
ekspertë të 
jashtëm 

Lista e projekteve X X X X X X 

Masa 2.3: Zhvillimi i programeve master dhe lidhja e tyre me punën kërkimore shkencore 

2.3.1. 

Memorandum Mirëkuptimi 
për kërkime dhe zhvillimin 
e projekteve me 
ekonominë  

Vazhdimsi 
Rektori / 
Prorektorët 

Numri i Memorandumeve 
të nënshkruara 

X X X X X X 

Masa 2.4: Sigurimi i qasjes në revistat elektronike shkencore 

2.4.1. 

Është krijuar mundësia e 
qasjes ne platforma 
elektronike në revista 
shkencore ndërkombëtare 

Vazhdimsi 
 

Zëvendësrektori 
për R&D / Zyra 
për buxhe 

Hyrja në internet në 
revistën shkencore 
ndërkombëtare 

X X X X X X 



 
Objektivi 3: Mbështetja e kërkimit dhe ndërkombëtarizimi 

3.1 
Trajnime për personelin 
akademi 

Të paktën 
një herë në 

vit 

Zëvendësrektori 
për mësimdhënie / 
Zyra për Zhvillim 
Akademik, ECTS, 
Sigurimi i Cilësisë 
dhe R&D 

Numri i trajnimeve dhe 
certifikimeve lpcal / 
ndërkombëtare 

X X X X X X 

3.2 
Pjesëmarrja në konferenca 
/ seminare / punëtori 
ndërkombëtare 

Vazhdimsi 
Zyra nëpër 
informim / staf i 
KPB 

Numri i pjesëmarrjes së 
stafit akademik në 
konferenca / seminare / 
punëtori ndërkombëtare 

X X X X X X 

3.3 
Shkëmbimi i stafit dhe 
studentëve për qëllime 
kërkimore shkencore  

Vazhdimsi 

Zëvendës rektori 
për R&D / Zyra 
për Zhvillim 
Akademik, ECTS, 
Sigurimi i Cilësisë 
dhe R&D 

Numri ishkëmbimeve të 
stafit dhe studentëve për 
qëllime kërkimore 
shkencore 

X X X X X X 

3.4 
Publikimet e përbashkta në 
revistat shkencore 
ndërkombtare 

Vazhdimsi 

Zyra për 
bashkëpunim / 
Zyra për Zhvillim 
Akademik, ECTS, 
Sigurimi i Cilësisë 
dhe R&D 

Numri i botimeve në 
revista shkencore 
ndërkombëtare 

X X X X X X 

3.5 Projekte të përbashkëta Vazhdimsi 

Zyra e Rektorit / 
Zyra për Zhvillim 
Akademik, ECTS, 
Sigurimi i Cilësisë 
dhe R&D 

Numri I projekteve të 
përbashkëta 

X X X X X X 

3.6 
Rrjetet shkencore 
ndërkombëtare 

Vazhdimsi 

Prorektori për 
Bashkëpunim / 
Zyra për Zhvillim 
Akademik, ECTS, 
Sigurimi i Cilësisë 

Pjesëmarrja në rrjetet 
ndërkombëtare 

X X X X X X 



 
dhe R&D 

3.7 
Çmime special për 
kërkimet e suksesshme 

Vazhdimsi 
Rektori në/ 
Prorektori për R&D 

Emri I persoanve të cilëve 
ju është ndar çmime 

X X X X X X 

Objektivi 4: Mbështetja e kërkimit përmes vlerësimit në  nivel ndërkombëtar 

4.1 
Vlerësime të rregullta, të 
paktën çdo vit për 
programet e studimit 

Vazhdimsi 

Zyra e Rektorit / 
Zyra për Zhvillim 
Akademik, ECTS, 
Sigurimi i Cilësisë 
dheR&D  

Raporti mbi vlerësimin e 
arritjes së standardeve 

X X X X X X 

4.2 
Caktimi i prioriteteve me 
institucionet kombëtare 
dhe ndërkombëtare 

Vazhdimsi 

Zyra e 
Rektorit/Zyra për 
Zhvillim 
Akademik, ECTS, 
Sigurimi i Cilësisë 
dheR&D 

Raporte mbi caktimin e 
prioriteteve kombëtare 
dhe ndërkombëtare 

X X X X X X 

 

 
 
 


