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Vlerësimi i rrezikut nga korrupsioni në sektorin e arsimit në Kosovë

Hulumtimi dhe përpilimi i këtij raporti është përpjekje në bashkëpunim të Institutit
Ndërkombëtar për Planifikim Arsimor (IIEP) të UNESCO me seli në Paris, Francë dhe projektit të
UNDP-së Përkrahje në përpjekjet kundër korrupsionit në Kosovë me seli në Prishtinë, Kosovë.
Analiza dhe përfundimet e këtij raporti nuk paraqesin domosdoshmërisht pikëvështrimet e
UNDP-së, UNESCO-s, IIEP-së apo SDC-së.
Referencat për Kosovën në këtë raport (duke përshirë ballinën e saj) duhen kuptuar në
kontekstin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit (1999).
Shënimet e paraqitura dhe prezantimi i materialit në këtë raport nuk nënkuptojnë shprehjen e
çfarëdo opinioni çfarëdo qoftë ai, nga ana e UNESCO-s apo IIEP-së lidhur me statusin ligjor të
cilitdo vendi, territori apo zone apo autoriteteve të saja, apo lidhur me kufijtë e saj.
Vlerësimi i rrezikut nga korrupsioni në sektorin e arsimit në Kosovë (2015) mund të mos ishte
publikuar pa përkrahjen bujare të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në
Kosovë.
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Ky raport paraqet përfundimet kryesore të Vlerësimit të rrezikut nga korrupsioni në sektorin e
arsimit në Kosovë të kryer si pjesë e projektit Përkrahja në përpjekjet kundër korrupsionit në
Kosovë (SAEK, 2013-2016) me përkrahjen e Institutit Ndërkombëtar për Planifikim Arsimor të
UNESCO-s.
Ky vlerësim përbëhet nga rishqyrtimi në zyrë i dokumentacionit ekzistues për sistemin arsimor
të Kosovës dhe intervistat e hollësishme të bëra me palët kryesore të interesit që janë aktive
në fushën e arsimit në Kosovë, duke filluar nga niveli qendror për të vazhduar deri në nivelin
komunale dhe atë universitar/shkollor.
Analiza e rrezikut nga korrupsion në sektorin e arsimit në nivelin qendror, komunal dhe atë
shkollor/universitar vë në pah që: në nivel ministror, rreziqet kryesore kanë të bëjnë me
prokurimin e librave shkollor; duke pasur parasysh mungesën e autonomisë në shkolla,
rreziqet janë më të ulëta në nivel të shkollave; dhe rreziqet kryesore kanë të bëjnë me pushtetin
diskrecional të Drejtorateve të Arsimit në nivelin komunal, veçanërisht në fushën e rekrutimit
të personelit shkollor dhe ndërtimin e mirëmbajtjen e shkollave. Gjithashtu theksohet edhe
ekzistenca e rreziqeve të mëdha në nivelin universitar.
Në këtë raport është ofruar analizë e detajuar e rreziqeve nga korrupsioni në tri domene
kryesore, konkretisht: formulën e financimit, menaxhimin e mësimdhënësve dhe prokurimin.
Për secili domen është bërë dallimi ndërmjet arsimit parauniversitar dhe atij të lartë, pasi që
rreziqet që lidhen me këto dy nivele janë mjaft të ndryshme.
Raporti rekomandon bazimin mbi iniciativat e fundit, ato në progres apo ato që aktualisht janë
duke u diskutuar, që mund të kenë ndikim të tërthortë, por pozitiv, në reduktimin e praktikave të
korrupsionit; dhe fokusimin e intervenimeve të ardhshme në financimin e shkollave, rekrutimin
e drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve, sjelljet e akterëve në shkolla dhe ndërtimin e
renovimin e shkollave dhe pajisje shkollore. Raporti më tutje rekomandon:
yy Mbajtjen e Analizës Përcjellëse të Shpenzimeve Publike të Granteve Specifike për Arsim,
nga Ministria e Financave deri tek komunat dhe shkollat;;
yy Përkrahjen e përpjekjeve të komunës së Prishtinës për të standardizuar procedurat e reja në
fushën e rekrutimit të personelit dhe prokurimit publik;
yy Organizimin e punëtorive për ngritje të kapaciteteve për drejtorët komunal të arsimit
që kulmojnë me nënshkrimin e Kartës e Transparencës në Arsim nga të gjithë drejtorët
komunal të arsimit;
yy Zhvillimin e modulit të trajnimit lidhur me mënyrat e ngritjes së sjelljes etike tek palët e
interesit në shkolla, që veçanërisht do të përfshihej si pjesë e trajnimit për mësimdhënësit,
para fillimit të shërbimit dhe gjatë kryerjes së shërbimit.
yy Që në baza garuese, të ftohen studentët nga Universiteti i Prishtinës që të zhvillojnë një
platformë kompjuterike (e-platformë) për çështje e transparencës.
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I. HISTORIKU
Sektori i arsimit në Kosovë i është nënshtruar shumë zhvillimeve gjatë viteve të fundit, me fokus
të veçantë në futjen e formulës së re alokimin e fondeve për shkolla; decentralizmin e pushtetit
tek komuna; dhe përmirësimin e cilësisë në arsim, përmes mjeteve të ndryshme, duke përfshirë:
(i) ndërtimin e shkollave të reja për të ndihmuar në zvogëlimin e numrit të ndërrimeve të
punës; rehabilitimin e shkollave dhe hapjen e universiteteve të reja; (ii) avancimin dhe trajnimin
e personelit mësimdhënës; dhe (iii) shtytjen dhe përshtatjen e ofrimit të librave shkollor dhe
materialit tjetër për mësimdhënie, si dhe zgjerimin e përdorimit të TIK-ut. Vëmendje e veçantë
i është kushtuar rishikimit të kornizës kombëtare kurrikulare për arsimin parauniversitar dhe
themelimit të mekanizmave të ri për akreditimin e mësimdhënësve dhe universiteteve. Gjatë
viteve të fundit është miratuar dhe ka hyrë në fuqi legjislacioni kyç, më konkretisht ligjet për:
arsimin parauniversitar; arsimin e lartë; licencimin dhe regjistrimin e mësimdhënësve; testin e
Maturës; qeverisjen lokale; dhe arsimin në komuna. Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë (PSAK)
dhe Plani i saj i Veprimit për 2011-2016 trajtojnë të gjitha nivelet e arsimit dhe adresojnë çështjet
e qasjes, cilësisë, menaxhimit dhe implementimit.
Të gjitha këto reforma e kanë ndihmuar Kosovën që të përmirësojë shumë aspekte të sistemit
të vet arsimor. Megjithatë, nëse nuk monitorohen si duhet, ato gjithashtu mund të hapin
mundësi të reja për shpërdorim dhe sjellje korruptive. Prandaj, si pjesë e projektit Përkrahje në
përpjekjet kundër korrupsionit në Kosovë (SAEK, 2013-2016), UNDP-ja në Kosovë ka vendosur
që të bëjë vlerësimin e rrezikut nga korrupsioni në sektorin e arsimit. Në përgatitje të këtij
vlerësimi, ajo ka kryer një anketë e cila zbuloi se më shumë se gjysma e respondentëve kanë
konsideruar korrupsionin si problem kryesor në shkolla dhe në jetën e përditshme. Në dy vitet
e fundit, në më shumë se 5% të kontakteve që respondentët kishin me institucionet arsimore,
atyre ose u janë kërkuar pagesa, dhurata, apo kanë dhënë “shpërblime” në vlerë 50 euro a më
shumë, në shkëmbim për shërbimet e kryera. Në shumicën e rasteve, paratë/dhuratat janë
kërkuar nga një palë e tretë, e rrallëherë drejtpërdrejt nga pika kontaktuese; apo në rastet tjera
respondentët kanë dhënë dhurata me vetëdëshirë. Mungesa e kontrollit të rreptë administrativ
shihet si shkaku kryesor për korrupsion në institucionet arsimore. Pritja që problemet mund të
tejkalohen përmes mitosjes është e lartë në nivel alarmant tek respondentët në fjalë, veçanërisht
tek studentët.
Për të eksploruar edhe më thellë çështjen e korrupsionit në sektorin e arsimit, UNDP-ja ka
vendosur që të vlerësojnë rreziqet nga korrupsioni në administratën e shërbimeve arsimore të
Kosovës, në të gjitha nivelet e sektorit të arsimit. Gjithashtu ishte vendosur që të fokusoheshin
në tri domene kryesore, që janë: (i) formula e financimit; (ii) menaxhimi i mësimdhënësve; dhe
(iii) prokurimi. Për shkak të kohës së kufizuar, disa çështje me rëndësi duke përfshirë (ndër të
tjera) pranimin e studentëve në universitete; provimet; kredencialet dhe diplomat; sigurimin
e cilësisë dhe akreditimin; sistemet e informacionit, etj., nuk janë përfshirë në fushëveprimin e
këtij studimi. UNDP-ja i bëri thirrje Institutit Ndërkombëtar për Planifikim Arsimor (IIEP-UNESCO)
për të identifikuar e kategorizuar rreziqet nga korrupsioni. Ky proces në fillim filloi me rishikimin
në zyrë të dokumentacionit ekzistues për sistemit arsimor të Kosovës (ligjet, raportet artikujt
akademik dhe të shtypit, etj.). Disa dokumente ishin mbledhur nga UNDP-ja, zyra në Kosovë,
ndërsa të tjerat nga Qendra për Dokumentacion e IIEP-së. Kryerja e identifikimit e kategorizimit
të rreziqeve gjithashtu është bazuar në intervistat e hollësishme të kryera nga autori me palët
kryesore të interesit që janë aktive në fushën e arsimin në Kosovë, nga niveli qendror deri tek
nivelet komunale dhe universitare/shkollore. Në të intervistuarit nga gjashtë shkollat e vizituara
(në komunën e Prishtinës dhe Drenasit) janë përfshirë drejtori i shkollës, mësimdhënësit
dhe nxënësit. Janë takuar gjithashtu përfaqësues nga organet e ndryshme rregullatore dhe
kontrolluese, si dhe nga organizata të shoqërisë civile dhe partnerëve zhvillimorë (për më
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shumë detaje, shiko Tabelën 1 më poshtë). Gjithsej janë mbajtur gati 40 takime brenda një
jave (nga 27 deri 31 janar 2014) dhe janë intervistuar 72 persona. Të gjithëve i është thënë se
kontributi i tyre do të mbetej anonim.
Tabela 1. Lista e institucioneve të intervistuara

Organe rregullative

Kuvendi i Republikës së Kosovës
Komisioni Rregulativ i Prokurimit Publik
Këshilli Shtetëror i Cilësisë
Agjencia e Kosovës për Akreditim

Organe përfaqësuese

Shoqata e arsimit, shkencës dhe kulturës (Shoqata e mësimdhënësve)
Këshilli i prindërve të Kosovës
Parlamenti i pavarur i studentëve, Universiteti i Prishtinës

Institucione qendrore

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Institucione rajonale

Autoriteti Rajonal Arsimor për Inspektim, Prishtinë

Institucione komunale

Drejtorati Komunal për Arsim (DKA), Prishtinë
Drejtorati Komunal për Arsim (DKA), Drenas

Shkolla publike

Shkollat fillore publike, Prishtinë (2)
Shkollat e mesme publike, Prishtinë (2: 1 e përgjithshme, 1 profesionale)
Shkollë fillore publike, Drenas (1)
Shkollë e mesme publike, Drenas (1: e përgjithshme)

Universitete

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (publik)
Universiteti për Biznes dhe Teknologji (privat)

Organe kontrolluese

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Organi Rregullativ i Prokurimit në Kosovë

Sektori privat

Botues i librave shkollor

Organizatat e shoqërisë
civile

Qendra për Arsim e Kosovës
Internews Kosova

Partnerët zhvillimor

UNDP
UNICEF
UNMIK
SIDA
USAID
Banka Botërore
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II. RREZIQET NGA KORRUPSIONI SIPAS NIVELIT ADMINISTRATIV
Më poshtë është paraqitur një analizë e rreziqeve nga korrupsioni në sektorin e arsimit në
Kosovë sipas nivelit administrativ (d.m.th. niveli i ministrisë, komunal dhe shkollor/universitar).
Përshkrimi më i detajuar i rreziqeve nga korrupsioni në tri fushat e fokusimit është ofruar në
Seksionin IV.
2.1 Në nivel të ministrisë, rreziqet kryesore kanë të bëjnë me prokurimin e librave shkollor
Pas aprovimit të ligjeve për arsimin parashkollor dhe qeverisjen lokale, drejtorateve komunale
për arsim (DKA) iu janë bartur nga Ministria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji (MASHT)
përgjegjësi të rëndësishme. Kjo vlen për tri domenet që janë pjesë e rishikimit:
yy Financimi është decentralizuar tek DKA-të. Një grant prej 142 milion euro iu është alokuar
DKA-ve më 15 prill 2013. Në vitin 2007 kjo shumë ishte vetëm 87 milion euro. Buxheti i DKAsë së Prishtinës (16 milion euro) i vetëm e tejkalon buxhetin e MASHT-it. Në këtë kontekst,
MASHT-i duket se e ka vetëm “rolin e kanalizuesit” ndërmjet DKA-ve dhe Ministrisë së
Financave (MF). Ngjashëm, roli i MASHT-it është mjaft i kufizuar sa i përket financimit të
universitetit. Është përmendur gjatë intervistave që posaçërisht Dekani i Universitetit të
Prishtinës (UP), ka lidhje të drejtpërdrejta me Kryeministrin dhe Ministrinë e Financave (MF).
Për më tepër, UP-ja ka buxhet prej 29 milion euro (krahas 5 milionëve për tri universitetet
tjera), gjë që i jep një pozitë shumë ndikuese në sistemin arsimor;
yy Menaxhimi i mësimdhënësve nuk është më përgjegjësi e MASHT-it. Drejtorët e shkollave
rekrutohen në nivel komunal , ndërkaq mësimdhënësit punësohen drejtpërdrejt nga
shkollat. Një përfaqësues nga MASHT-i ka bërë të ditur gjatë intervistave se “sipas opinionit
publik, MASHT-i është përgjegjës për menaxhimin e mësimdhënësve, por në fakt nuk
ka asnjë rol.” Nuk pyetet se kush punësohet në sistem. Ngjashëm, rekrutimi i personelit
të universitetit është përgjegjësi e institucioneve arsimore terciare. Sipas legjislacionit
për titujt dhe gradat në arsimin e lartë, “universitetet dhe kolegjet universitare mund të
caktojnë gradat në vijim për personelin akademik: profesor i rregullt, profesor i asociuar,
asistent profesor dhe asistent universitar”. Roli i MASHT-it është i kufizuar në akreditimin e
mësimdhënësve.
yy Viteve të fundit, shpenzimet kapitale janë bartur gradualisht tek komunat, dhe prokurimi
për ndërtim shkollash, renovim dhe furnizim me pajisje kontrollohet nga komunat.
Zyrtarët komunal të prokurimit janë përgjegjës për organizimin e procesit të tenderimit.
Vetëm kontratat që kalojnë shumën prej 500,000 euro duhet të aprovohen nga Sekretari
i Përgjithshëm dhe Ministri. Ngjashëm, universitetet kanë autonomi të gjerë sa i përket
prokurimit; ato kanë edhe zyrtarët e tyre të prokurimit. Në fund, kontrollimi i proceseve të
prokurimit nuk administrohet nga MASHT-i, por nga auditori i brendshëm, Organi Shqyrtues
i Prokurimit dhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm.
MASHT-i ende luan rol kyç në drejtimin e politikës për arsim, përpilimin e dokumenteve
strategjike, përcaktimin e agjendës akademike dhe zhvillimin e kurrikulës së re – përfshirja
e zvogëluar në çështjet e menaxhimit kufizon rreziqet nga korrupsioni brenda ministrisë.
Megjithatë, roli i MASHT-it është ende i rëndësishëm në fushën e botimit dhe shpërndarjes
së librave shkollore. Prandaj, sipas ligjit për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore,
lektyrës shkollore dhe dokumentacionit pedagogjik, “MASHT-i shpall tenderin publik për
botimin e teksteve shkollore (...); vlerëson dorëshkrimet e teksteve shkollore (...); vendimi për
aprovimin e teksteve shkollore lëshohet nga MASHT-i”; por, siç është shpjeguar më hollësishëm
në Seksionin IV të këtij dokumenti, ekzistojnë rreziqe të konsiderueshme nga korrupsioni në
këtë fushë.
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2.2 Duke marrë në konsideratë mungesën e autonomisë në shkolla, rreziqet janë më të
ulëta në nivel të shkollave
Ligji për arsimin parauniversitar mundëson delegimin e përgjegjësive financiare tek shkollat.
Aty parashihet që: “Komunat duhet të delegojnë përgjegjësinë për buxhet dhe financa tek
institucionet arsimore dhe ato për trajnime sipas formulës komunale të përcaktuar me akt ligjor
(...). Kur të delegohet përgjegjësia, secili bord drejtues duhe të ketë për çdo vit financiar alokimin
buxhetor dhe duhet të aprovojë planin buxhetor për institucionin arsimor (...). [Komuna] mund
të delegojë më tutje përgjegjësinë për miratimin e shpenzimeve në fushat specifike, dhe brenda
kufizimeve të përcaktuara financiare, tek drejtori i institucionit. Aranzhimet e tilla i nënshtrohen
orarit delegimit, të miratuar dhe mund të anulohen nga komuna përkatëse”. Sidoqoftë, të
gjitha palët e interesit të intervistuara kanë bërë të ditur se autonomia financiare e shkollave
është e brishtë në shumicën e DKA-ve. Resurset që arrijnë në shkolla kryesisht janë të natyrës
jo monetare. Asnjëra nga shkollat e vizituara nuk kishte xhirollogari bankare. Vetëm një nga
gjashtë drejtorët e intervistuar të shkollave e dinte se çfarë shume ishte alokuar për shkollën e
tij për vitin akademik aktual. Rrjedhimisht, rreziqet financiare janë mjaft të ulëta në këtë nivel.
Sa i përket prokurimit publik, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) kanë
diskutuar se si të decentralizohet kjo te shkollat për prokurimet e tyre ditore, si një mënyrë për
të bërë këtë proces më efikas dhe më të shpejtë. Sidoqoftë, shkollat mund të kryejnë prokurim
publik të kufizuar në kontrata deri në 999 euro. Sipas ligjit për prokurim publik, çdo kontratë me
vlerë mbi 1,000 euro duhet të nënshkruhet nga menaxheri i certifikuar i prokurimit, ndërkaq
kontratat me vlerë nën 1,000 euro mund të nënshkruhen nga cilido pjesëtarë i personelit.
Meqenëse shkollat nuk mund të përballojnë të kenë personel të tillë për prokurim, roli i tyre
është i kufizuar në blerjen e mallrave të vogla, nga lista e kompanive private e ofruar nga DKA-ja
e tyre. Në këto rrethana, çfarëdo rreziqesh nga korrupsioni janë shumë të ulëta pasi që shumat e
përfshira të parave janë shumë të ulëta. Ngjashëm, shkollat nuk munden më të zgjedhin tekstet
e tyre shkollore. Gjatë intervistave është përmendur se kjo është vendosur në vitin 2009 për të
shmangur situatat ku botuesit tentonin për të ndikuar në mënyrë të paligjshme në zgjedhjen
e shkollave dhe mësimdhënësve. Ky vendim de facto ka zvogëluar mundësitë për keq bërje në
nivel të shkollave.
Shkollat kanë përgjegjësi më të lartë në menaxhimin e mësimdhënësve. Me të vërtetë, drejtori i
shkollës merr pjesë në caktimin e mësimdhënësve – anëtarët e bordit të shkollës (të përbërë nga
prindërit) marrin pjesë vetëm si vëzhgues në komitetet për përzgjedhjen e mësimdhënësve.
Megjithatë, disa të intervistuar kanë theksuar se drejtorët e shkollave pyeten pak në procesin e
përzgjedhjes; dy përfaqësuesit e DKA-së, që gjithashtu janë anëtarë të komitetit përzgjedhës,
marrin vendimin përfundimtar. Sa i përket vlerësimit të mësimdhënësve, një nga drejtoreshat
e shkollave të intervistuara ka përmendur se ka zhvilluar një formë administrative për të
vlerësuar performancën e mësimdhënësve. Meqenëse nuk ka ndonjë dispozitë për shpërblimin
e mësimdhënësve që performojnë mirë, rreziqet për presion nga mësimdhënësit janë shumë
të ulëta. Rreziqet potenciale në nivel shkollash më shumë kanë të bëjnë për shembull me
favorizimin e ndarjes së orëve jashtë orarit, apo qasjen në trajnime për mësimdhënës. Për më
tepër, sjelljet e pahijshme të mësimdhënësve (për shembull mungesat apo abuzimi verbal)
është çështje shqetësuese për palë të ndryshme të interesit, siç do të paraqitet më poshtë.
2.3 Rreziqet kryesore kanë të bëjnë me pushtetin diskresional në nivelin komunal
Siç është përmendur më lartë, përgjegjësitë kryesore janë bartur tek drejtoratet komunale
për arsim (DKA). Për këtë arsye drejtorët komunal për arsim nga shumica e të intervistuarve
shihen si “ata që drejtojnë të gjitha proceset në arsim”. Ata emërohen nga kryetari i komunës
dhe zakonisht ndërrohen çdo herë që mbahen zgjedhje. Më konkretisht:
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yy Në pajtueshmëri me ligjin për financimin e pushtetit lokal (FPL), tridhjetë e tetë komunat
e Kosovës marrin grante për operim prej Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës (BKK), d.m.th.
Granti i Përgjithshëm, Granti Specifik për Arsim dhe Granti Specifik për Shëndetësi. Granti
Specifik për Arsim përcaktohet dhe alokohet tek komunat sipas një formule komplekse
të futur me përkrahjen e Bankës Botërore1. Për shembull, komuna e Prishtinës ka pranuar
grantin prej 21.4 milion euro për vitin aktual, nga të cilat 16 milion kanë shkuar për arsimin.
DKA-ja i ka shtuar 5.1 milion në këtë shumë. Nga granti financohen pagat, shpenzimet
kapitale dhe mallrat e shërbimet (ku 80% shkojnë për paga). Sipas një zyrtari komunal,
fondet më pas mund të ndryshohen ndërmjet sektorëve; gjithashtu mund të ketë edhe
ndryshime ndërmjet linjave buxhetore, madje nganjëherë edhe ndërmjet shkollave.
Kompleksiteti i formulës për financim nga shteti e kombinuar me pushtetin diskrecional në
komuna për të alokuar fonde e bënë mjaft të vështirë përcjelljen e qarkullimeve financiare.
yy Sipas ligjit për arsim në komuna të miratuar në vitin 2008, DKA-të janë përgjegjëse për
rekrutimin dhe pagesën e drejtorëve të shkollave dhe personelit mësimdhënës dhe
administrativ në shkolla. Drejtorët e shkollave përzgjedhen nga komiteti ku përfshihen dy
përfaqësues nga komuna dhe një nga MASHT-i. Mësimdhënësit përzgjidhen nga komiteti
i përbërë nga drejtori i shkollës dhe nga dy përfaqësues nga komuna. Përbërja e këtyre
komiteteve i bën shumë vëzhgues që të konsiderojnë drejtorët politik si “të emëruar politik”
dhe ata e përçmojnë politizimin e të gjitha proceseve të rekrutimit. Ata pohojnë se kjo ka të
bëjë me faktin që shkollat përdoren si qendra votimi dhe që janë drejtorët e shkollave ata
të cilët organizojnë votimin. Për më tepër, që nga viti 2008, DKA-të kanë qenë gjithashtu
përgjegjëse për zhvillimin profesional të mësimdhënësve; ato bartin një pjesë ë buxhetit
të tyre për trajnimit e mësimdhënësve dhe informojnë shkollat lidhur me mundësitë
për trajnim. Nëse nuk monitorohet si duhet, roli i rëndësishëm i DKA-ve në menaxhimin
e personelit shkollor është burim i konsiderueshëm i rreziqeve nga korrupsioni siç është
shpjeguar në mënyrë më të hollësishme në Seksionin IV më poshtë.
yy Prokurimi është një fushë tjetër kur roli i DKA-së është kyç, posaçërisht sa i përket ndërtimit të
shkollave, renovimit dhe furnizimit me pajisje. Sipas aktit për vetëqeverisje lokale, komunat
janë përgjegjëse për “ndërtimin e objekteve arsimore dhe për trajnime; për mirëmbajtjen
dhe riparimin e objekteve dhe pajisjeve të institucioneve arsimore dhe për trajnime; dhe për
sigurimin e mjedisit të shëndetshëm për nxënësit dhe personelin, duke përfshirë furnizimin
me ujë, kushtet higjienike-sanitare, shërbimet shëndetësore, si dhe mjedisin e sigurt duke
përfshirë objekte të sigurta dhe siguri efikase”. Tenderimi është përgjegjësi e departamentit
të DKA-së për Prokurim. Zyrtari i certifikuar i prokurimit është përgjegjës për përgatitjen
e dosjes, lajmërimin e komitetit të prokurimit, kontrollimin e kritereve e kështu me radhë.
Ankesat mund të bëhen tek Organi Shqyrtues i Prokurimit, por nuk janë regjistruar raste për
sektorin e arsimit 2012-13. Mekanizmat e dobët të brendshëm dhe të jashtëm për auditim
mund të jenë burim i rreziqeve për korrupsion në prokurim në nivel komunal.
Kapacitetet e dobëta të personelit komunal gjithashtu mund të rrisin rrezikun nga korrupsioni
në nivel komunal. Përfaqësuesit e DKA-së gjithashtu kanë theksuar gjatë intervistave
vështirësitë e hasura nga personeli në përmbushjen e përgjegjësive të dhëna. Ata kanë bërë të
ditur që shumica e personelit të DKA-së janë në moshë mbi 50 vjeç, janë të pakualifikuar dhe
nuk dinë të përdorin kompjuterin. Ata gjithashtu kanë përmendur shpërndarjen e pabarabartë
të ngarkesës së punës tek personeli.
1

Formula bazohet në disa indikatorë, duke përfshirë numrin e regjistrimeve, por edhe në indikatorë të distancës, hapësirës,
shërbimeve komunale, etj. Ajo rregullohet sipas llojeve të shkollave (parashkollore, e përgjithshme, profesionale). Ajo
rishikohet çdo vit.
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2.4 Rreziqet kryesore në nivel universitar ekzistojnë në tri fusha të fokusimit
Universiteti i Prishtinës zë një vend shumë të veçantë në sektorin e arsimit të lartë në Kosovë,
kur merren në konsideratë madhësia e buxhetit të tij (29 milion euro krahas 5 milion për
tri universitetet tjera publike), numri i personelit (1,169 personel akademik krahas 668
për Universitetin e Mitrovicës), dhe regjistrimi i studentëve (rreth 50,000 kundrejt 2,000
për Universitetin e Prizrenit). Senati i Universitetit përbën organin më të lartë për çështje
akademike: ai udhëhiqet nga Rektori i Universitetit, i ndihmuar nga katër prorektorë; aty
përfshihen përfaqësues nga secili departament akademik (dy përfaqësues për departament)
dhe dy përfaqësues të studentëve. Bordi i Universitetit është përgjegjës për çështjet financiare;
katër përfaqësues të MASHT-it janë pjesë të bordit së bashku me tre pjesëtarë të personelit
akademik. Duket se universiteti ka shumë autonomi në tri fushat që janë pjesë e studimit.
yy Në financim, Departamenti i Financave i Universitetit të Prishtinës dërgon kërkesa vjetore
për të gjitha departamentet akademike për përcaktimin e buxhetit për vitin vijues. Prorektori
për çështje financiare mbledhë kërkesat nga të gjitha departamentet akademike. Të gjitha
resurset e planifikuara (duke përfshirë pozitat e reja të hapura për rekrutim) përfshihen
në shabllon. Kur të sillen vendimet nga Bordi i Universitetit, departamentet akademike
informohen për alookimin e buxhetit. Departamenti për Buxhet i MASHT-it ka shpjeguar
që buxheti i përgjithshëm i universitetit përcaktohet përmes negociatave të drejtpërdrejta
ndërmjet Rektorit të Universitetit, Ministrisë së Financave (MF); dhe kanë deklaruar se
Universiteti i Prishtinës nuk i raporton MASHT-it. Buxheti i universitetit auditohet, por nuk
janë raportuar parregullsi të mëdha. Autonomia e universitetit, e kombinuar me procedurat
e dobëta të verifikimit, mund të nxisin korrupsionin.
yy Sa i përket personelit akademik, rekrutimi i profesorëve të rregullt, profesorëve të asociuar,
profesorëve asistent dhe asistentëve universitar kryhet nga universiteti. Departamentet
akademike dorëzojnë kërkesat e tyre dhe më pas shpallen pozitat e hapura. Komiteti i
përbërë nga profesorë nga departamentet akademike është përgjegjës për procesin e
përzgjedhjes, duke respektuar legjislacionin që rregullon titujt dhe gradat akademike në
arsimin e lartë, dhe statutet e universiteteve. Disa të intervistuar kanë theksuar shkallën e
lartë të politizimit që prek emërimet në nivel universitar, nga ajo e Rektorit, deri tek krerët
e fakulteteve dhe personeli akademik. Përfaqësuesi nga Kuvendi i Kosovës i referohej
përfundimeve të grupit të përbashkët punues të përbërë nga MASHT dhe Komisioni për
Arsim i Kuvendit të Kosovës, ku sugjerohej që për shembull Rektori të mos udhëheqë
më Senatin e Universitetit; që dekanët të jenë në komitete të ndara ekzekutive; dhe që
anëtarësia e bordit të universitetit të analizohet në mënyrë të detajuar për të shmangur
konfliktet e interesit.
yy Sa i përket prokurimit publik në nivel të universitetit, nuk janë mbledhur shumë informata
as përmes rishikimit të dokumentacionit e as përmes intervistave. Intervistat e planifikuara
në Universitetin e Prishtinës është dashur të anulohen për shkak të ngjarjeve që kanë
ndodhur jashtë objekteve të universitetit mu në kohën e misionit në terren2 . Sidoqoftë, disa
palë të interesit kanë përmendur autonominë e universiteteve për të kryer prokurim publik
dhe mangësitë e auditimeve të jashtme të proceseve të prokurimit. Pushteti diskrecional
i kombinuar me mungesën e llogaridhënies, edhe këtu, mund të ofrojë mundësi për
shpërdorime në nivel të universitetit
2

Në shkurt të vitit 2014 është mbajtur një protestë e studentëve në Prishtinë, pas akuzave në media se Rektori i Universitetit dhe personeli tjetër akademik kanë falsifikuar kredencialet e tyre akademike. Pas disa ditëve të përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë, Rektori dha dorëheqje nga posti i tij së bashku me katër zyrtarë tjerë universitar të nivelit të
lartë.
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Në përmbledhje të Seksionit II, analiza e ndarjes së përgjegjësive ndërmjet niveleve të ndryshme
administrative (qendrore, komunale dhe institucionale) ofron informata të rëndësishme
lidhur me atë se ku qëndrojnë rreziqet kryesore në sistemin arsimor në Kosovë. Kjo është
përmbledhur në Tabelën 2 më poshtë për tri fushat e fokusimit. Gjithsesi, do të duhen studime
më të hollësishme për të mbledhur të dhëna faktike për praktikat korruptive në mënyrë që të
vërtetohen supozimet e bëra. Sido që të jetë, kjo paraqet hapin e parë në procesin e identifikimit.
Analiza më e detajuar e rreziqeve nga korrupsioni është paraqitur në Seksionin IV.
Tabela 2. Shkalla e rrezikshmërisë sipas nivelit dhe fushës
Financimi

Mësimdhënësit

Prokurimi

Niveli qendror

0

0

XX (textbooks)

Niveli komunal

X

XX

XX

Niveli shkollor

0

X

0

XX

XX

XX

Niveli universitar

0: Minimal

X: Mesatar

XX: Lartë

III. INICIATIVAT E RËNDËSISHME DHE ATO TË KOHËVE TË FUNDIT
PËR T’U BAZUAR NË TO
Në sektorin e arsimit në Kosovë, muajve dhe viteve të fundit, janë ndërmarrë iniciativa inovative
dhe të rëndësishme, të iniciuara nga autoritetet publike dhe partnerët zhvillimor. Disa nga
këto mund të frenojnë shpërdorimet brenda sektorit. Megjithatë, çfarëdo strategjie kundër
korrupsionit në arsim duhet të vazhdohet në këto iniciativa tashmë ekzistuese. Për këtë arsye,
ato janë përmbledhur më poshtë.
yy Përpjekje të mëdha janë bërë në fuqizimin e sistemit menaxherial informativ të arsimit (SMIA)
të Kosovës, me përkrahjen e UNICEF-it dhe SIDA-s. Tre zyrtarë dhe një zyrtar i TI-së janë
përgjegjës për SMIA në Departamentin për Planifikim dhe Analizë të MASHT-it. Baza e të
dhënave përfshinë të dhëna nga shkollat, për shembull, lokacionin, llojin e ofruar të edukimit,
numrin e klasave për mësim, kushtet fizike, personelin mësimdhënës, administrativ dhe
mbështetës, shifrat e regjistrimit të nxënësve, madhësinë e klasave, numrin e nxënësve
nga minoritetet, etj. DKA-të dhe shkollat kanë qasje në bazën e të dhënave përmes kodit
identifikues dhe fjalëkalimit. Të gjitha shkollat duhet të fusin të dhënat e kërkuara. Informatat
lidhur me mësimdhënësit dhe kushtet fizike të shkollave futen në shtator; të dhënat për
regjistrimin e nxënësve në shtator/tetor; dhe të dhënat për arritjet e nxënësve në fund të
dhjetorit dhe qershorit. Bashkëpunimi ndërmjet MASHT-it dhe DKA-ve në SMIA është thënë
se është duke u përmirësuar. Zyrtarët komunal për statistika janë trajnuar me përkrahjen e
Bankës Botërore.
yy Me përkrahjen e USAID-it, dhe në bashkëpunim me Shoqatën e Mësimdhënësve, në vitin
2011 është dizajnuar kodi i mirësjelljes për shkolla. Është dokument detyrues që përcakton
rregullat për mirësjelljen e mësimdhënësve dhe nxënësve. Ai mbulon çështjet e mungesave,
abuzimit verbal, duhan pirjes, alkoolit, etj. (çështja e dhënies së dhuratave është adresuar
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me ligj). Kodi i mirësjelljes është paraqitur në uebfaqen e MASHT-it dhe të gjitha shkollat
e kanë pranuar nga një kopje; ai ishte paraqitur në muret e shkollës së vizituar gjatë
misionit të vizitës në vend. Këshillave të prindërve dhe të nxënësve gjithashtu u është
dhënë nga një kopje. Të gjithë personat e intervistuar në nivelin shkollor (duke përfshirë
mësimdhënësit dhe studentët) ishin në dijeni për kodin dhe përmbajtjen e tij. Inspektorët
rajonal kontrollojnë prezencën e kodit gjatë vizitave të tyre në shkollë. Pjesëmarrësit në
shkolla mund të shprehin ankesat e tyre – kutitë për ankesa janë parë në gjashtë shkolla të
vizituara. Prapëseprapë veprimet disiplinore kundër mësimdhënësve duket se janë të rralla.
Në rastet serioze, drejtori i shkollës i dërgon shkresë DKA-së, por, për shembull në komunën
e Drenasit nuk është regjistruar asnjë rast i tillë.
yy UNICEF-i implementon një projekt për dhunën në shkollë në bashkëpunim me Institutin
Pedagogjik në Kosovë, që merret me dhunën verbale dhe atë fizike. Në kuadër të këtij
projekti, UNICEF-i ka zhvilluar një protokoll (i dërguar tek Këshilli për Mbrojtjen e Fëmijës)
lidhur me parandalimin e dhunës në shkollë. Ai ka çuar në miratimin e rregullores nga
qeveria kundër dhunës në shkolla në shtator 2013. UNICEF-i ka filluar shpërndarjen e tij
në rajone dhe shkolla. Kodi i ardhshëm i mirësjelljes për të parandaluar dhunën në shkolla
do të zhvillohet mbi këtë bazë, si dhe udhëzuesi për të luftuar abuzimin verbal në shkolla.
Baza e të dhënave për të regjistruar rastet e tilla tashmë ekziston, por regjistrimi i ngjarjeve
nuk konsiderohet i kënaqshëm; rrjedhimisht, do të krijohet një bazë e ndarë e të dhënave
dhe inspektorët do të kërkojnë nga drejtorët e shkollave që të fusin rastet në atë bazë të
dhënash. Emrat e personave përgjegjës për sjellje të pahijshme do të mbahen nga drejtorët
e shkollave. Rastet e abuzimeve seksuale do të shkojnë në gjykatë.
yy Tri vitet e fundit, dhe me përkrahjen e Rektoratit, Parlamenti i Pavarur i Studentëve të
Universitetit të Prishtinës ka kryer një studim për të monitoruar mangësitë kryesore në
universitet. Pyetësori për studim u është dërguar 3,000 studentëve. Çështjet kryesore të
raportuara përfshijnë: parregullsitë në regjistrimin e studentëve; studentët që nuk paguajnë
janë informuar për pranimin e tyre shumë vonë; pagesa e vonuar e bursave; problemet me
pajisje dhe objekte; mos zbatimi i orarit të punës; mos fillimi me kohë i ligjëratave; mungesat
e profesorëve; marrëdhëniet e këqija ndërmjet studentëve dhe mësimdhënësve; rastet e
ngacmimeve seksuale; parregullsitë gjatë provimeve; etj. Rekomandimet nga studimi janë
dërguar tek zyra e Rektorit. Një përfaqësues studentor ka pohuar se studimi ka ndihmuar
në përmirësimin e analizës së hollësishme të procesit të regjistrimit, në cilësinë e ushqimit
dhe objekteve (konvikteve), dhe në vetëdijen e studentëve lidhur me të drejtat e tyre. Emrat
e profesorëve që ishin të lidhur me politikën dhe që nuk përmbushnin detyrat e tyre të
mësimdhënies ishin publikuar në media dhe 16 kontrata ishin ndërprerë.
yy Me përkrahjen e UNDP-së, Internews Kosova ka zhvilluar një platformë online për qytetarët
që të raportojnë rastet e korrupsionit nga shoqëria kosovare. Sektorët e mbuluar përfshijnë
shërbimet komunale, shëndetësinë dhe arsimin. Internews Kosova mbledhë akuzat për
sjellje të pahijshme përmes uensajtit të vet. Ajo punon me hetues në mbarë Kosovën
(veçanërisht me studentët e juridikut), duke u bazuar në ekspertizën e tyre në gazetarinë
investigative. Nga 2,835 raste të raportuara, 500 lidhen me arsimin. Që të gjitha janë hetuar;
207 janë verifikuar; dhe 95 janë kaluar tek autoritetet kompetente. Internews Kosova është
e kujdesshme në ruajtjen e urimeve të veta. Një person i intervistuar ka vënë në pyetje
procedurat e hetimit në përdorim dhe përcjelljen e rasteve të identifikuara. Të tjerët kanë
theksuar rëndësinë e të pasjes së mbikëqyrjes për të rritur vetëdijen tek qytetarët lidhur
me praktikat korruptive. Përmes medieve sociale, projektet tjera mbikëqyrëse mund të
zhvillohen në një të ardhme të afërt në sektorin e arsimit.
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yy Pas zgjedhjeve lokale të vitit të kaluar, udhëheqësia e zgjedhur e komunës së Prishtinës
ka vendosur që të bëjë më transparente procedurat e rekrutimit të drejtorëve të shkollës dhe
mësimdhënësve. Ideja është që të bëhen publike pozitat e reja; të përfshihet përfaqësuesi
i bordit shkollor në komitetin përzgjedhës, si dhe përfaqësuesi i këshillit të prindërve si
vëzhgues (së bashku me përfaqësuesin nga këshilli i nxënësve për shkollat e mesme);
të ftojë inspektorët dhe pjesëtarët e OShC-ve që të marrin pjesë; të mbajë intervistat në
objektet shkollore; të bëjë publike rezultatet e procesit të përzgjedhjes; dhe të ofrojë rrugët
për ankesa kundër vendimeve. 62 shkollat e Prishtinës janë informuar lidhur me rregullat e
reja – të gjithë drejtorët e intervistuar ishin të familjarizuar me rregullat. Një mësimdhënës
ka shprehur dyshimet lidhur me përfshirjen e prindërve në komitetet përzgjedhëse; një
person tjetër ka përmendur që qytetarët mund të mos jenë të interesuar në monitorimin
e procesit të përzgjedhjes; një tjetër ka theksuar që mund të jetë e vështirë të përfshihen
(miqtë kritik në shkollat në zonat rurale për shkak të marrëdhënieve të ngushta familjare”,
por shumica e akterëve iu kanë referuar kësaj reforme si shumë pozitive drejt më shumë
transparence.

IV. IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE NGA KORRUPSIONI SIPAS FUSHËS
SË FOKUSIMIT
Rreziqet e mundshme nga korrupsioni në fushën e financimit, përzgjedhjes së mësimdhënësve
dhe prokurimit janë përshkruar në mënyrë të detajuar më poshtë. Ato janë identifikuar kryesisht
duke u bazuar në intervistat e mbajtura gjatë misionit të vizitës në vend të kryer në Prishtinë dhe
Drenas. Ato nuk janë shteruese dhe mund të specifikohen edhe më mirë përmes studimeve të
hollësishme në secilën fushë të fokusimit. Për secilën fushë është bërë dallimi ndërmjet arsimit
parauniversitar dhe arsimit të lartë, pasi që rreziqet që lidhen me këto dy nivele janë mjaft të
ndryshme.
4.1. Financimi
a. Në nivelin parauniversitar
Alokimi i fondeve përmes financimit sipas formulës
Në nivelin parauniversitar, fondet alokohen sipas formulës shtetërore që është detajuar
në udhëzimin e përbashkët nga MeF/MASHT të aprovuar nga Komisioni për Grante. Sipas
legjislacionit për arsimin parauniversitar, formula bazohet në kriteret në vijim: raportin nxënës/
mësimdhënës për alokimet për personel dhe lista të pagave; financimin për zëvendësimin
e mësimdhënësve në pushim mjekësor apo pushim të lehonisë; financimin për nxënës për
shpenzime operative dhe shpenzime kapitale; financimin për institucionet edukative dhe të
trajnimeve sipas llojit dhe madhësisë së objektit; financimin për shkollat në zonat e malore.
Formula përdorë madhësinë maksimale dhe minimale të klasës; ajo bazohet në regjistrimet
nga viti paraprak. Ajo nuk mbulon as trajnimin e mësimdhënësve e as prezencën e personelit
të sigurisë në shkolla. Çdo vit, formula rishikohet dhe publikohet në uebsajtin e MASHT-it. Të
intervistuarit në nivel komunal dhe shkollor ishin shumë kritik lidhur me formulën. Disa nga
argumentet e përdorura janë përmbledhur më poshtë:
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yy Formula është shumë komplekse dhe e vështirë për ta kuptuar. Ka aq shumë parametra që
e bën shumë të vështirë për të kontrolluar nëse resurset janë alokuar si duhet;
yy Meqenëse emrat e nxënësve nuk janë përfshirë në bazën e të dhënave, shkollat mund të
joshen për të fryrë numrin e klasave për të siguruar më shumë fonde dhe për të mbajtur
numrin e personelit (me klasë që kanë vetëm tre nxënës);
yy Edhe pse inspektorët kontrollojnë shifrat e regjistrimit një herë në vit, mund të ketë
manipulim me numrin e braktisjeve të shkollës dhe numrin e transfereve të nxënësve;
yy Indikatorët e përdorur në formulë duhet të kontekstualizohen më mirë. Indikatori i hapësirës
për shembull, nuk është konsideruar si relevant (është sugjeruar që të zëvendësohet me
indikatorë për moshën e objektit); dhe,
yy Në fund, palët e interesit nga komunat dhe shkollat kanë shprehur se fondet e alokuara
përmes formulës ishin të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e shkollës. .
Sipas një të intervistuari, DKA-të shpërndajnë fondet në mënyrë të pabarabartë për shkollat.
Një tjetër është shprehur se DKA-të kanë mjaft liri veprimi për të ndryshuar resurset nga linjat
e ndryshme buxhetore. Përgjithësisht, kompleksiteti i formulës për financim nga shteti, e
kombinuar me pushtetin diskrecional të komunave në alokimin e resurseve, e bëjnë mjaft të
vështirë përcjelljen e qarkullimit financiar brenda sistemit arsimor.
Menaxhimi i fondeve të shkollës dhe peti keshit
Me gjithë dispozitat ekzistuese legjislative lidhur me autonominë e shkollave, shkollat ende nuk
kanë xhirollogari bankare, dhe nuk menaxhojnë me buxhetin. Kodet buxhetore menaxhohen
drejtpërdrejt nga DKA-të. Rrjedhimisht, shkollat obligohen që të shkojnë përmes komunës
edhe për riparime të vogla. Sa për ilustrim, një drejtor shkolle thoshte që i ka marrë shumë
kohë për ta rregulluar një derë të thyer. Një tjetër thoshte se i është dashur që të huazojë mallra
nga shitoret dhe të përdorë paratë dhe kohën e vet për të renovuar objektin shkollor. Shkollat
pranojnë peti kesh nga DKA-të vetëm për shpenzime të vogla. Kriteret e alokimit për peti kesh
nuk janë të qarta: një shkollë e vizituar ka deklaruar se ka pranuar 500 euro për 1,300 nxënës; një
tjetër 1,200 euro për 1,262 nxënës. Drejtorët e shkollave i mbajnë faturat për shpenzimet. Edhe
pse mund të ketë rrjedhje të peti keshit, kjo do të ishte minimale kur merren në konsideratë
shumat shumë të vogla të përfshira. Kjo gjendje mund të evoluojë në të ardhmen, në momentin
e konfirmimit të lëvizjes drejt gjendjes me më shumë autonomi në shkolla.
Fondet e vetë-gjeneruara
Përveç shkollave profesionale (të cilat mund të gjenerojnë të hyra nga edukimi i të rriturve)
në asnjërën nga shkollat e vizituara nuk ka pasur buxhet nga të hyrat e vetë-gjeneruara. Një
nga arsyet e dhëna nga DKA-të është që fondet mund të mos përdoren si duhet nga drejtorët
e shkollave, apo mund edhe të shpërdoren. Fondet e gjeneruara nga shkollat profesionale
shkojnë në xhirollogaritë e DKA-së; por, sipas legjislacionit të ri, një pjesë e shumës së
mbledhur të të hyrave duhet t’i kthehet shkollës për të mbuluar, për shembull, orët pas orarit
për mësimdhënësit. Gjithashtu sipas legjislacionit të ri, shkollat duhet të lejohen që të japin
me qira objektet sportive dhe të mbajnë paratë për shfrytëzim për vete. Këshillat shkollor (të
udhëhequr nga përfaqësuesit e prindërve) do të jenë përgjegjës për kontrollimin e përdorimit
të fondeve të tilla të vetë-gjeneruara. Roli i tyre shihet si mjaft i dobët, por meqenëse shumica
e shkollave deri më tani nuk kanë gjeneruar fonde, rreziqet janë minimale. Rreziqet mund të
rriten në momentin kur legjislacioni i ri të hyjë në fuqi.
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Pagesat shkollore
Sipas ligjit të ri, shkollat nuk mund të marrin nga prindërit ndonjë pagesë, përveç nëse këshilli
i prindërve pajtohet të mbledhë pagesa të tilla. Inspektorët nuk kanë mandat që të verifikojnë
financimin e shkollës, por ata janë të autorizuar që të merren me rastet ku shkollat kërkojnë
pagesa nga prindërit. Prindërit mund të bëjnë ankesa sipas rrethanave, por Departamenti për
Inspektim i MASHT-it ka deklaruar se deri më tani nuk kanë pasur asnjë rast. Disa shkolla kanë
përmendur se mbledhin rreth 100 euro në vit për ri-lëshimin e certifikatave të nxënësve në rast
se ata i kanë humbur ato (një euro për nxënës), por kjo është simbolike dhe paraqet shuma
shumë të vogla. Në fund, në materiale janë referuar disa shpërdorime lidhur me financimin e
udhëtimeve shkollore, blerjen e uniformave shkollore, përdorimin e sallave shkollore, etj.
b. Në nivel universitar
Alokimi i fondeve
Deri më tani, nuk ka pasur ndonjë formulë specifike për alokimin e fondeve për universitetet.
Buxhetet e vitit paraprak barten në vitin pasues pa ndonjë lidhje të ngushtë me regjistrimin e
studentëve. Tri komponentët kryesor që merren në konsideratë janë: mësimdhënia, objektet
dhe ekzistenca e aktiviteteve shkencore. Kjo krijon një paqartësi në mënyrën se si vendosen
alokimet buxhetore. Një ekspert i Bankës Botërore është duke filluar të punojë në formulën për
financimin e arsimit të lartë. Formula do të përshtatet për secilin universitet, ku disa kërkojnë më
shumë objekte, etj. Një grup punues tashmë është themeluar për të mundësuar universitetet që
të marrin pjesë, por ky proces është më kompleks për Universitetin e Prishtinës. Për të akorduar
mirë formulën, MASHT-it do t’i duhet të ketë qasje në informatat financiare. Së shpejti duhet
nënshkruar një MM për shkëmbim të dhënash me menaxhmentin e universiteteve, si shenjë e
“qëllimit të mirë”.
Menaxhimi i fondeve
Universitetet kanë mjaft shumë autonomi në përdorimin e fondeve. Bordi Universitar, i përbërë
nga MASHT-i dhe përfaqësuesit e fakulteteve, është përgjegjës për çështjet buxhetore.
Anëtarët e Parlamentit të Studentëve nuk janë pjesë e bordit. Komiteti Mbikëqyrës për Financat
Publike (Kuvendi i Kosovës) ka bërë të ditur që në sektorin e arsimit të lartë kryhen auditimet
e rregullta (kjo ka ndodhur në vitin 2010, 2011, dhe 2012); gjetjet e tyre ndahen me Kuvendin
dhe bëhen publike; e nganjëherë mbahen edhe seanca shqyrtimi. Parlamenti i Studentëve bën
rekomandim tek institucionet gjegjëse, por prapëseprapë është thënë nga një i intervistuar se
auditimet e përgjithshme nuk kontrollojnë drejtpërdrejt (ndër të tjera) për rrjedhje të fondeve,
por kufizohen në zbatimin e rregulloreve financiare. Në këtë kontekst nuk janë detektuar
parregullsi madhore.
Fondet e vetë-gjeneruara
Përfaqësuesit nga Fakulteti i Inxhinierisë (Universiteti i Prishtinës) kanë shpjeguar që fakulteti nuk
zhvillon projekte me partnerë të jashtëm pasi që “ka shumë kufizime me çështje kontraktuale”.
Nëse ka një memorandum mirëkuptimi me kompani private, ajo duhet të aprovohet dhe
nënshkruhet nga Rektori, ndërsa të hollat më pas dërgohen në xhirollogarinë e përgjithshme
të universitetit. Fakulteti ka krijuar institutin e vet, por ky i fundit nuk ka xhirollogari bankare.
Është sugjeruar që pagesat të bëhen në xhirollogarinë e universitetit e më pas të transferohen
në një xhirollogari specifike që menaxhohet nga personeli i fakultetit. Në këtë mënyrë, ekziston
potenciali për korrupsion që lidhet me të ardhurat e vetë-gjeneruara në nivelet më të larta të
administratës së universitetit.
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Rreziqet që lidhen me financat janë përmbledhur në Tabelën 3 më poshtë.
Tabela 3. Rreziqet që lidhen me financimin
Fusha e
fokusimit
Financimi

Rreziqet e identifikuara
Arsimi parauniversitar
• Kompleksiteti i formulës për financim
• Pushteti diskrecional i DKA-ve në
alokimin e fondeve / instrumente të
dobëta llogaridhënieje
• Nënvlerësimi i braktisjes së shkollimit
për të fryrë shifrat e regjistrimit
• Keqpërdorimi i parave të gatshme të
peti keshit (min)
• Keqpërdorimi i të hyrave të vetgjeneruara (min)
• Paratë e mbledhura nga prindërit
për të ri-lëshuar certifikata nxënësish
(min)
• Keqpërdorimi i taksave të mbledhura
nga prindërit për udhëtime shkollore,
etj.

Arsimi parauniversitar
• Mungesa e një formule të qartë
financiare për alokimin e fondeve
• Pushteti diskrecional i bordeve
universitare në menaxhimin e
fondeve /instrumente të dobëta
llogaridhënieje

Min: Rrezikut në këtë moment konsiderohet si minimal

4.2. Mësimdhënësit dhe profesorët
a. Në nivel parauniversitar
Vlerësimi i një numri të mësimdhënësve është i nevojshëm
Është përmendur gjatë intervistave se në një rast MASHT-i ka refuzuar të paguajë pagat e disa
mësimdhënësve. Arsyeja e dhënë për këtë është se DKA-të kanë rekrutuar më shumë se sa
është dashur. Ata përdoreshin si personel administrativ, pasi që në fakt numri i përgjithshëm
i mësimdhënësve ishte zvogëluar. Kjo nënkupton rrezikun e mundshëm të fryrjes së kërkesës
për mësimdhënës në nivel komunal.
Rekrutimi i drejtorëve të shkollës dhe mësimdhënësve
Ligji për Arsim në Komuna 03/L-0683 përcakton që “përzgjedhja e drejtorëve dhe/ose
zëvendësdrejtorëve4 të institucioneve arsimore duhet të bëhet në pajtueshmëri me procedurat
ligjore për rekrutim dhe kriteret e ligjshme të përcaktuara nga MASHT-i, nga komisioni
i themeluar nga komuna: dy anëtarë duhet të jenë nga komuna dhe një nga MASHT-i”.
Parregullsitë në proces të rekrutimit të drejtorëve të shkollës, që lënë hapësirë për emërimet
që bazohen kryesisht në lidhjet politike, favorizimin, nepotizmin e kështu me radhë, është
dokumentuar mirë në materiale dhe është referuar haptazi nga të gjitha palët e interesit. Për
3

http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=56&lang=en

4

Është drejtori dhe/ose zëvendësdrejtori.
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më tepër, shpesh është theksuar që procesi i përzgjedhjes së drejtorëve të shkollës nga ana
tjetër kishte pasoja në rekrutimin e mëtutjeshëm të mësimdhënësve pasi që ka kontribuar në
politizimin e punësimit të të gjithë personelit mësimdhënës. Sipas legjislacionit të inspektuar,
kur shkelet procesi i rekrutimit të mësimdhënësve, mësimdhënësit fillimisht mund t’i drejtohen
inspektorit rajonal, më pas tek Drejtori i Inspektorëve dhe në fund tek Sekretari i Përgjithshëm.
Pas kësaj, rasti mund të dërgohet në gjykatë. Në vitin 2013, janë dorëzuar 710.
Diplomat e mësimdhënësve
Nëse shkollat kanë dyshime lidhur me kualifikimet e mësimdhënësve, ata mund të kërkojnë
nga DKA-të e tyre që të verifikohen ato. Kjo aplikohet veçanërisht me diplomat e huaja. DKAtë rregullisht kërkojnë nga MASHT-i që t’i përkrahë ata në këtë detyrë. Inspektorati rajonal ka
deklaruar që inspektorët kontrollojnë CV-të dhe diplomat gjatë vizitës në shkolla, si dhe ndonjë
mospërputhje të mundshme ndërmjet CV-ve dhe asaj se çfarë lënde japin mësimdhënësit, por
ata kanë shumë pak kohë për të kryer këtë punë, kur merret në konsideratë lista e gjatë e pikave
të tjera që duhen të mbulojnë në më pak se një ditë.
Angazhimet afatshkurta
Për shkak të zvogëlimit të numrit të popullatës, numrat e regjistrimit janë më të ulët. Kjo do
të thotë ngarkesë më e ulët në mësimdhënie. Si rezultat i kësaj, të gjitha DKA-të kanë listën e
tepricave, i cili drejtohet nga udhëzimet administrative: i punësuari më i fundit duhet të jetë i
pari që shtohet në listë. Disa mësimdhënës mund të mbesin në listën e tepricave për më shumë
se 10 vite, duke marrë pagat e tyre. Prapëseprapë duket se për zëvendësime të shkurta (deri
në një vit akademik), DKA-të nuk zgjedhin gjithmonë mësimdhënësit nga lista e tepricave.
Kompetencat e tyre për të emëruar personel për periudhë të shkurtër janë diskrecionale. Për
shembull, përfaqësuesit e shkollave kanë përmendur që në çdo rast të pushimit të lehonisë, ata
duhet të informojnë DKA-në një muaj më herët; më pas dikush që ata nuk e njohin caktohet si
zëvendësim nga DKA-ja. Përqindja e mësimdhënësve në angazhime afatshkurta mund të jetë
mjaft e lartë (rreth 20% në një komunë të vizituar). Meqenëse procesi i përzgjedhjes nuk është
në baza të konkurrencës, kjo mund të shkaktojë praktika korruptive.
Pagesa e pagave
I gjithë personeli i shkollës i intervistuar kanë treguar se i marrin pagat në kohë. Ngarkesa
mesatare javore me punë mësimdhënieje është 20 orë. Për të marrë pagesë, mësimdhënësit
duhet të mbajnë së paku 12 orë mësimdhënie. Disa japin mësim në dy shkolla të ndryshme,
madje edhe në dy komuna të ndryshme. Por edhe nëse mbajnë orë shtesë në një shkollë tjetër,
ata të gjithë e kanë vendin kryesor të punës. Ata kodifikohen në listën e pagave të vendit kryesor
të punës. Nëse emrat e tyre paraqiten dy herë, në bazën e të dhënave do të shënjohet me
ngjyrë të kuqe. Kjo kufizon rreziqet që mësimdhënësit të punojnë në dy shkolla të ndryshme
në të njëjtën kohë për të dyfishuar pagën e tyre. Gjithashtu, meqenëse vlerësimi i performancës
së mësimdhënësve nuk bëhet ende, nuk paguhen bonuse. Kjo kufizon rreziqet e presionit nga
drejtorët apo inspektorët apo rreziqet për marrëveshjeve të fshehta ndërmjet tyre.
Licencimi dhe trajnimi i mësimdhënësve
MASHT-i ka futur licencimin (akreditimin) e mësimdhënësve në vitin 2009 dhe ka krijuar
sistemin që ofron jo vetëm “lejen e punës”, por gjithashtu jep mundësitë për zhvillim të
karrierës. Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve është përgjegjës për rregullimin e
politikave të licencimit; akreditimin e ofruesve të trajnimeve; dhe licencimin e mësimdhënësve.
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Mësimdhënësit që duan të avancohen në karrierë duhet të përtërijnë licencat e tyre çdo pesë
vite, dhe të ndjekin kurse të akredituara trajnimi për mësimdhënësit. Mësimdhënësi me karrierë,
për shembull, duhet të përfundojë 100 orë trajnim gjatë periudhës prej 5 viteve. DKA-të i
pyesin shkollat se sa mësimdhënës do të ndjekin kurse trajnimi dhe ofrojnë listën e kurseve në
dispozicion. Shkollat identifikojnë nevojat për trajnime dhe vendosin se kush do të marrë pjesë
në mënyrë diskrecionale. Kjo krijon konkurrencë ndërmjet mësimdhënësve për trajnime, si dhe
rreziqe të mundshme për favorizim apo presion. Kur të jetë bërë reformimi i plotë i licencimit
të mësimdhënësve, drejtori i shkollë do të ketë rol edhe më strategjik për të luajtur pasi që ai/
ajo do të jenë të përfshirë në vlerësimin e perfomancës së mësimdhënësve. Në këtë kontekst
mund të paraqiten vlerësime të njëanshme, nepotizëm apo çfarëdo lloje tjera të parregullsive.
Tutorimi privat
Tutorimi privat nuk konsiderohet si çështje madhore nga të intervistuarit, dhe mësimdhënësit
ofrojnë tutorim privat në shtëpitë e tyre. Drejtorët e shkollave janë vigjilent për të informuar
mësimdhënësit lidhur me udhëzimet administrative përkitazi me këtë çështje. Disa shkolla
ofrojnë edhe mësime të përshpejtuara. Megjithëkëtë mund të ketë raste kur mësimdhënësit i
bëjnë prindërit që të paguajnë për mësimin privat, duke i ngelur nxënësit qëllimisht, apo duke
i dhënë nota më të ulëta.
Sjelljet e mësimdhënësve dhe mungesat
Disa palë të interesit kanë përmendur që nuk ka mekanizëm për të ndëshkuar mësimdhënësit
për sjellje të pahijshme. Kur ka probleme me një mësimdhënës, drejtori i shkollës informon
DKA-në, e cila më pas i bën vërejtje me shkrim për mësimdhënësin. Megjithatë, mësimdhënësit
nuk largohen asnjëherë. Prindërit gjithashtu mund të bëjnë ankesë në komunë. Në rast të
kontestit, rasti mund t’i kalohet inspektorëve të MASHT-it e më pas gjykatës. Masat disiplinore
kundër mësimdhënësve asnjëherë nuk arrijnë tek Departamenti për Inspektim, edhe pse ka
kompetenca ligjore në këtë aspekt. MASHT-i nuk ndërhyn në veprimet disiplinore dhe rastet
e ankesave nuk shkojnë në gjykatë. Rasti i mësimdhënësit të dhunshëm që është kthyer në
pozitën e tij është ofruar si një ilustrim për mosndëshkimin e mësimdhënësve.
Mungesat e mësimdhënësve janë përshkruar si “virus”. Drejtorët e shkollave mbajnë regjistrat e
vijueshmërisë. Mësimdhënësit që mungojnë për më shumë se një muaj mund të zëvendësohen.
Megjithatë, sipas një drejtori të shkollës, ekziston vakuum ligjor lidhur me mungesat e
mësimdhënësve për më pak se një muaj. Për rastet mungesat e herëpashershme shfrytëzohen
zëvendësimet e brendshme të mësuesve.
b. Në nivel universitar
Rekrutimi
Përzgjedhja e pjesëtarëve të fakultetit bëhet nga një komitet vlerësues prej tre deri në pesë
profesorë. Ata kontrollojnë kredencialet e kandidatëve; por shpeshherë është e vështirë për të
verifikuar cilësinë e publikimeve. Një i intervistuar ka sugjeruar në lidhje me këtë që duhet të
ketë një listë të kufizuar të zhurnalëve ndërkombëtarë që duhen marrë në konsideratë. Komiteti
vlerësues i raporton bordit të fakultetit. Bordi më pas kontrollon ligjshmërinë e procesit dhe
rregullat për rekomandimin e bërë. Ankesat mund të ngrihen me autorizimin e Senatit të
Universitetit. Gjatë procesit të akreditimit dhe me ndihmën e zyrës NARIC, Agjencia e Kosovës
për Akreditim gjithashtu kontrollon listën e personelit, CV-të e tyre dhe diplomat. Nëse del që
ndonjëri nuk ka kualifikimin e duhur, Agjencia e informon institucionin në fjalë.
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Prapëseprapë, me gjithë procedurat ekzistuese, nga intervistat e mbajtura dhe në materialin
në dispozicion mund të gjenden shumë referenca për tej-politizimin e proceseve të rekrutimit
në të gjitha nivelet universitare, nga Rektori deri tek ligjëruesit. Mediet kanë zbuluar shumë
skandale ku janë përfshirë zyrtarë universitarë të nivelit të lartë, që ka çuar në dorëheqjen e
disa zyrtarë në shkurt 2014, duke përfshirë edhe vet Rektorin e Universitetit të Prishtinës. Sipas
një të intervistuari, universiteti është bërë “vegël për të kënaqur dhe për të ofruar vende pune
për militantët partiak”, ndërsa një tjetër është shprehur se “universiteti po konsiderohet si vegël
për të blerë përkrahje politike. Pasi që punëson shumë personel, ai gjithashtu shihet si mënyrë
për të punësuar të afërmit”. Ai më tutje shtonte se “duhet të ketë konsensus ndërmjet partive
politike për të reformuar Universitetin e Prishtinës. Rektori nuk duhet të jetë më i emëruar
politik”. Janë përmendur gjithashtu edhe rastet e DP-ve dhe politikanëve të regjistruar si
profesorë universitar.
Pagesa e pagave
Departamenti për Buxhet i MASHT-it ka theksuar se në nivel të universitetit ka shumë
mospërputhje në shifrat për paga që duhen hetuar më tej. Shumat për honorar mund të jenë
shumë të ndryshme kur kontrollohet lista e pagesës së pagave-ato mund të tejkalojnë 3,000
euro. Rastet e pagave të larta të personelit të universitetit janë raportuar edhe në medie.
Profesorët me disa vende pune
Sipas legjislacionit aktual, profesorët mund të japin mësim vetëm në dy vende pune. Çdo vit, ata
duhet të bëjnë të ditur se ku japin mësim. Përfaqësuesi nga Agjencia e Kosovës për Akreditim
ka thënë që ata i thërrasin profesorët për t’i pyetur se ku punojnë dhe gjithashtu i thërrasin
institucionet e arsimit të lartë për të verifikuar se kush punon atje. Në rast të deklarimeve të
rrejshme, agjencia informon Universitetin e Prishtinës. Prapëseprapë, janë përmendur raste të
profesorëve që punojnë me orar të plotë në një universitet dhe orar të plotë apo gjysmë orari
në një universitet tjetër (veçanërisht në shkencat sociale). Gjithashtu janë përmendur edhe
rastet e profesorëve që përdorin zëvendësime për t’u mundësuar që të punojnë në vend tjetër.
Rasti më i fundit kishte të bënte me një profesor nga Universiteti i Prishtinës i cili në të njëjtën
kohë ishte edhe Rektor i universitetit privat.
Sjelljet e personelit universitar
Një auditim i kryer në dy universitete publike ka ndihmuar në detektimin e rasteve të ndryshme
si: profesorë që japin mësim në katër universitete; ligjërues që ligjërojnë vetëm katër orë;
profesorë fantazmë dhe mungesa; profesorët që japin mësim pa TR; rastet e kontratave të
dyfishta; etj. Janë mbajtur seanca publike shqyrtimi dhe Banka Botërore ka përcaktuar afate
e fundit për të zgjidhur disa nga rastet e identifikuara. Përfaqësuesit e studentëve gjithashtu
kanë përmendur rastet e vonesave të profesorëve, mos ardhjes së tyre, shtyrjes së provimeve,
bllokimit të qasjes në vlerësimin e punimeve të studentëve, etj. Obligimi i studentëve për të
blerë tekstet shkollore të shkruara nga profesorët është parë si një çështje në disa fakultete
(për shembull, fakulteti ekonomik), por jo në disa të tjerë, si mjekësia. Kodi i mirësjelljes është
dizajnuar nga Universiteti i Prishtinës; por tri deri katër skandale kanë dalë në shesh pas
aprovimit të këtij kodi. Por studentët nuk dinë se si të ngrijnë ankesat.
Rreziqet e identifikuara që përfshijnë mësimdhënësit dhe profesorët e universitetit janë
përmbledhur më poshtë në Tabelën 4.
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Tabela 4. Rreziqet që lidhen me mësimdhënësit dhe profesorët universitar
Rreziqet e identifikuara

Fusha e
fokusimit
Mësimdhënësit
dhe profesorët
universitar

Arsimi parauniversitar

Arsimi parauniversitar

• Fryrja e numrit të
mësimdhënësve në nivel
komunal
• Politizimi i procesit të rekrutimit
të drejtorëve të shkollave dhe
mësimdhënësve
• Favorizimi dhe nepotizmi në
emërimin e personelit shkollor
për angazhime afatshkurta
• Favorizimi dhe nepotizmi në
dhënien e orëve jashtë orarit në
shkolla
• Favorizimi dhe nepotizmi në
përzgjedhjen e mësimdhënësve
për kurse trajnimi
• Njëanshmëria në vlerësimin e
mësimdhënësve (min)
• Mungesat e mësimdhënësve

• Politizimi i procesit të rekrutimit të
personelit universitar në të gjitha
nivelet
• Politikanët e rekrutuar si profesorë
universitar
• Profesorët universitar fantazmë
• Zyrtarë të lartë universitar dhe
profesorë që përdorin kredenciale
të rrejshme për t’u rekrutuar apo
avancuar
• Niveli i lartë i paarsyeshëm i disa
pagave
• Profesorët universitarë që japin
mësim në disa universitete (publike
dhe/ose private)
• Mobilizimi i profesorëve zëvendësues
për t’iu mundësuar profesorëve që të
punojnë në një vend tjetër
• Mungesa e profesorëve universitar
• Presioni tek studentët për të blerë
librin e shkruar nga profesori
(Fakulteti Ekonomik)

4.3 Prokurimi publik
a. Në nivelin parauniversitar
Sipas ligjit për arsim në komuna, “komunat ofrojnë shërbime arsimore administrative të
mjaftueshme për funksionet e arsimit parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të
lartë”. Zyrtarët e certifikuar të prokurimit të trajnuar nga Instituti i Kosovës për Administratë
Publike janë përgjegjës për organizimin e tenderëve me përkrahjen e Komisionit Rregullativ
të Prokurimit Publik (KRPP). Në Kosovë janë 340 zyrtarë të certifikuar të prokurimit; disa nga
ta punojnë në kuadër të Departamenteve të Prokurimit të DKA-ve. Ata vlerësojnë nevojat
përgatisin dosjen; shpallin tenderin; njoftojnë komitetin e prokurimit; kontrollojnë kriteret e
aplikuara; dhe organizojnë procesin e tenderimit. Të gjitha prokurimet mbi vlerën 1,000 euro
bien nën përgjegjësinë e tyre. DKA-të janë autonome sa i përket nënshkrimit të tenderëve
(nevojiten tri nënshkrime). Të gjitha prokurimet mbi vlerën 500,000 euro duhet të nënshkruhen
jo vetëm nga zyrtari i prokurimit dhe kryetari i komunës, por edhe nga Sekretari i Përgjithshëm
dhe Ministri.
Zyrtarët e prokurimit mund t’i nënshtrohen shumë presioneve gjatë ftesës për oferta. Një i
intervistuar ka pohuar se zyrtarët e prokurimit kërcënohen e frikësohen për kontratat e mëdha
(mbi 125,000 euro). Për kontratat mbi 500,000 euro ka më pak presion, pasi që kontratat e tilla
duhet të nënshkruhen gjithashtu nga Sekretari i Përgjithshëm dhe Ministri. Sipas RIINVEST dhe
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CIPE (2012)55 , përderisa ligji për prokurim publik i miratuar në vitin 2011 fuqizon pavarësinë e
zyrtarëve të prokurimit, “...ata mbeten në një pozitë të dobët dhe i nënshtrohen kërcënimit. Për
më tepër, kompetencat e rritura të zyrtarëve të prokurimit publik pritet të rrisin ekspozimin e
tyre ndaj presionit më të madh nga eprorët e tyre”.
Procesi i tenderimit mund të ekzaminohet nga Departamenti i Auditimit të Brendshëm të
DKA-së. Palët e përfshira kanë 10 ditë për t’u ankuar ndaj vendimit nga komiteti i prokurimit.
Për të bërë ankesë duhet paguar një taksë prej 500 euro; nëse apelimi mbështetet, ankuesit i
kthehet shuma prej 500 euro. Ankesat shqyrtohen nga Organi Shqyrtues i Prokurimit (OShP)
në nivel qendror. OShP-ja përbëhet nga pesë anëtarë që i përgjigjen Kuvendit të Republikës
së Kosovës. Ata kanë dhjetë ditë për të shqyrtuar rastin dhe për të ndarë përfundimet e tyre
me palët kontraktuese. Paneli shqyrtues ka pesëmbëdhjetë ditë për të sjellë vendimin; kjo
periudhë mund të zgjatet edhe me 20 ditë tjera. Në përgjithësi, ky proces nuk mund të zgjasë
më shumë se 45 ditë. Anëtarët e komitetit të prokurimit nuk mund të ndëshkohen. Vetëm zyrtari
i prokurimit mund të sanksionohet. Gjobat janë së paku 5,000 euro. Zyrtarit të prokurimit mund
t’i merret edhe licenca (deri në atë moment ka qenë vetëm një rast).
Disa bashkëbiseduar kanë shprehur problemet lidhur me nevojën për vlerësim para ftesës
për oferta dhe për përmbushjen e çalë të kontratave. Një përfaqësues nga Zyra e Auditorit të
Përgjithshëm ka bërë pyetjen në vijim: “Njerëzit fokusohen në përputhshmërinë me tri oferta,
dhe në ankesat e mundshme lidhur me to. Por shumë pak njerëz janë të interesuar për atë
se çka ndodhë para dhe pas: pse blejmë? Çka ndodhë ma pas?” Kjo vlen sidomos në rastet e
ndërtimit dhe renovimit të shkollave, dhe me tekstet shkollore (të përshkruara më hollësisht
më poshtë).
Ndërtimi dhe renovimi i shkollave
Që nga miratimi i ligjit për arsimin në komuna, MASHT-i u ka transferuar komunave
përgjegjësinë e ndërtimit të objekteve arsimore. Aty parashihet që: “Objektet arsimore publike
mund të ndërtohen nga komuna dhe të financohen nga buxheti i komunës dhe donacionet
tjera. Kompetencat komunale në ndërtimin e objekteve arsimore përfshijnë identifikimin e
nevojave për ndërtimin e objekteve, përcaktimin e vendndodhjes së objekteve dhe ofrimin e
tokës komunale, përgatitjen e planit të implementimit, projektimin e objektit, dhënien e lejes
së ndërtimit, prokurimin e shërbimeve dhe materialeve të ndërtimit, inspektimet e nevojshme,
dhënien e lejeve përfundimtare për vënie në përdorim të objektit dhe krijimin e kushteve
normale për procesin e arsimimit dhe trajnimit”.
Sidoqoftë, MASHT-i ka mbajtur një numër përgjegjësish në këtë fushë që janë detajuar në ligj
si në vijim: “Kompetencat e MASHT-it në ndërtimin e objekteve shkollore përfshijnë ofrimin
e asistencës teknike për komunat në planifikimin dhe projektimin e objekteve arsimore nëse
kërkohet; shqyrtimin e të gjitha planeve dhe projekteve për pajtueshmëri me standardet e
projektimit dhe ndërtimit të shkollave në Kosovë para fillimit të prokurimeve për shërbimet e
ndërtimit, financimin dhe miratimet e ndërtimeve që financohen nga grantet e drejtpërdrejta të
MASHT-it; dhe inspektimet para vënies në përdorim të objekteve të ndërtuara për pajtueshmëri
me planet e miratuara dhe krijimin e kushteve normale për procesin arsimor dhe trajnues”. Në
kuadër të kësaj kornize, DKA-të i raportojnë Departamentit për Infrastrukturë pranë MASHT-it.
Në vitin 2010, një vlerësim i objekteve shkollore është bërë nga Departamenti për Infrastrukturë
së bashku me Bankën Botërore. Departamenti për Infrastrukturë ka ofruar pikat e referimit. Janë
identifikuar shumë shkelje; për shembull, shpërdorim i resurseve dhe shtyrje e ndërtimit të
5
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shkollave të reja66 . Shumica e drejtorëve të shkollave të intervistuar ishin shumë të pakënaqur
lidhur me atë se si është bërë ndërtimi dhe renovimi i shkollave të tyre. Ata kanë theksuar që
nuk janë konsultuar gjatë procesit. Ata ankoheshin që shkollat nuk ishin funksionale dhe të
cilësisë së ulët (ngrohja joadekuate, akustika e dobët, dritaret dhe dyert të izoluara dobët,
mungesë të hapësirës së hapur për nxënësit për të luajtur sporte, etj.). Drejtori i një shkolle të
posa ndërtuar, muret e së cilës ishin dëmtuar nga ujërat e zeza, shprehte edhe shqetësimin për
shëndetin e nxënësve. Një nxënës bëri të ditur se orët e mësimin ishin shkurtuar për shkak të
avarive të rrymës dhe mungesës së ngrohjes (nga 40 orë në 35 orë për javë).
Mekanizmat për të raportuar parregullsitë në sistem janë përshkruar si jo funksionale. Një drejtor
shkolle i cili ishte i pakënaqur me punët ndërtimore përmendi se kishte kërkuar nga Komiteti
Teknik i MASHT-it procesverbalin nga takimi lidhur me punët ndërtimore, por ai asnjëherë nuk e
kishte pranuar atë dokument. Ngjashëm, përfaqësuesi nga Inspektorati Rajonal (përgjegjës për
kontrollimin e kadastrit për tokën dhe planet e ndërtimit), shpjegoi që ajo kishte përmendur
në raportin e saj që mungonte plani i ndërtimit për shkollën e re. Ajo kërkoi përgjigje, por
askush nuk kishte vepruar lidhur me rekomandimin e saj. Akterët rajonal dhe ata shkollor kanë
treguar se korrupsioni gjatë proceseve të tenderimit mund të shpjegojë cilësinë e dobët të
punëve ndërtimore dhe atyre të renovimeve. Përfaqësuesi nga komuna e Prishtinës gjithashtu
ka pranuar se problemi në punët ndërtimore ishte korrupsioni. Kjo është një arsye pse komuna
planifikon që të ndryshojë procedurat aktuale të tenderimit, duke standardizuar ato dhe duke
i bërë publike.
Tekstet shkollore
Para vitit 2009, tregu i teksteve shkollore ishte i hapur ndaj konkurrencës. Shkollat ishin
përgjegjëse për përzgjedhjen e teksteve shkollore. Megjithatë, në atë kohë diskutohej se
botuesit e teksteve shkollore po ndikonin në zgjedhjet e bëra nga shkollat dhe mësimdhënësit.
Për të kufizuar rreziqet e tilla, është vendosur që MASHT-i të përzgjedhë dorëshkrimet dhe do
të blejë tekstet shkollore për klasat nga 1 deri 9. Që nga atëherë, tekstet shkollore janë dhënë
falas për nxënësit. Ato do të duhej të ktheheshin në fund të vitit shkollor, (MASHT-i zbret numrin
e teksteve të kthyera nga numri i total i librave të nevojshëm). Megjithatë vetëm disa nxënës
zbatojnë këtë kërkesë, posaçërisht për shkak se cilësia e teksteve shkollore është e ulët dhe ato
shpejt dëmtohen. Rrjedhimisht, industria e teksteve shkollore është bërë “treg i sigurt”, përmes
së cilit tri milion kopje (300,000 nxënës, secilit i jepen nga 10 tituj librash) printohen apo riprintohen çdo vit.
Sipas ligjit për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe të
dokumentacionit pedagogjik, MASHT-i është përgjegjës për prokurimin e teksteve shkollore.
Ligji parasheh që: “MASHT-i shpall konkurs publik për botimin e teksteve shkollore, mjeteve
mësimore, dhe të dokumentacionit pedagogjik sipas planeve dhe programeve mësimore.
Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë të gjitha shtëpitë botuese të regjistruara që merren
me botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore lektyrës shkollore dhe dokumentacionit
pedagogjik. MASHT-i përsërit konkursin ... [në rast të]... mos suksesit të konkursit të parë”. Për
të vlerësuar dorëshkrimet, Zëvendësministri cakton së paku tre ekspert nga lënda përkatëse.
Emrat e kompanive nuk iu bëhet të ditura ekspertëve.
Sidoqoftë, gjatë intervistave është theksuar se në fakt nuk ka konkurs të hapur. Deri në vitet e
nëntëdhjeta, “Libri Shkollor” ishte në të vërtetë botuesi i vetëm i teksteve shkollore në Kosovë.
Që nga atëherë, 95% e teksteve shkollore janë botuar nga “Libri Shkollor” dhe Dukagjini. Kjo ka
krijuar rreziqe për marrëveshje të fshehta për të ndarë tregun – një i intervistuar ka përmendur
6
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se në disa raste dorëzohet vetëm një dorëshkrim. Kjo gjithashtu mund të ketë krijuar rrezikun
e marrëveshjeve të fshehta ndërmjet botuesve për të rregulluar çmimet, të cilat negociohen
me Departamentin e Prokurimit të MASHT-it. Në disa raste autorët i vendosin të dy botuesit
në konkurs për të marrë pagesë më të lartë. Shuma mesatare për shkrimin e një teksti shkollor
është 6,000 euro; nëse është një grup autorësh, ata ndajnë këtë shumë ndërmjet vete. Nëse
ka ribotim, autorët marrin gjysmën e kësaj shume. Ata gjithashtu marrin përqindje nga shitjet
(15-20%).
Çështjet lidhur me autorësinë e teksteve shkollore gjithashtu janë përmendur gjatë vizitës në
vend. Në shkolla janë bërë ankesa lidhur me cilësinë e teksteve shkollore. Është përmendur edhe
lista “e preferuar” e autorëve. Shkrimi në katalogun e teksteve shkollore të botuara tregonte se
autorët e njëjtë kanë nënshkruar disa tekste shkollore dhe materiale mësimore. Sipas një të
intervistuari, një nga ta ishte zyrtar i ministrisë. Nëse kjo konfirmohet, atëherë do të paraqiste
rrezik të konfliktit të interesit në përzgjedhjen e autorëve.
Sa i përket shpërndarjes së teksteve shkollore, botuesit janë përgjegjës për dërgimin e librave
në secilën shkollë. Lista e shkollave ofrohet nga MASHT-i. Librat shpërndahen në kohë dhe
tek të gjithë nxënësit. Megjithatë, auditimi i kryer në vitin 2013 nga Auditori i Përgjithshëm
me kërkesë të Komitetit Mbikëqyrës për Financa Publike (Kuvendi i Republikës së Kosovës),
ka treguar se në shtatë shkolla të audituara, është vërejtur tepricë prej 566 teksteve shkollore,
dhe që tepricat ishin shitur nga kompanitë private si letër mbeturinë. Është vërejtur gjithashtu
se disa tekste shkollore janë shpërndarë në vikend, dhe që as DKA-të e as drejtorët e shkollës
nuk kanë qenë prezent për të pranuar vërtetimin. Një shqyrtim publik lidhur me MASHT-in në
këtë aspekt është duke u zhvilluar. Kjo mund të jetë më shumë e ndërlidhur me keq-menaxhim
sesa me korrupsion, por prapë e bën mjaft të vështirë përcjelljen e teksteve shkollore nga niveli
qendror deri tek nxënësit, dhe paraqet humbje të konsiderueshme të resurseve.
Bufetë
Në të gjitha shkollat e vizituara, nxënësit duhej të sillnin drekën e tyre me vete. Një bashkëbisedues
kishte përmendur se në disa shkolla operonin bufe të paautorizuara, por nuk janë dhënë më
shumë detaje.
b. Në nivel universitar
Dokumentet e mbledhura për këtë studim nuk kishin të bënin konkretisht me çështjen e
prokurimin në nivel universitar, rrjedhimisht, janë mbledhur pak informata. Prapëseprapë, siç
duket të gjitha universitetet publike i kanë departamentet e tyre të prokurimit dhe personelin
e tyre të licencuar për prokurim. Përderisa ata duhen t’iu përmbahen rregullave të prokurimi,
ata kanë mjaft shumë autonomi. Në parim, ata monitorohen përmes auditimeve të brendshme.
Për më tepër, ankesat mund të adresohen nga Organi Shqyrtues i Prokurimit (OShP), ndërsa
kontratat e mëdha mbikëqyren nga Auditori i Përgjithshëm. Pavarësisht nga kjo, nuk ka qenë
e mundur që të merren më shumë informata lidhur me rezultatet e auditimeve të kryera; dhe
dukej sikur ankesat nuk po arrinin tek OShP-ja.
Bufetë duket se nuk janë çështje fare, pasi që personeli i universitetit ka bërë të ditur se nuk ka
bufe në objektet e universitetit.
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Rreziqet e identifikuara në prokurim janë përmbledhë në Tabelën 5 më poshtë.
Tabela 5. Rreziqet që lidhen me prokurimin
Fusha e
fokusimit

Rreziqet e identifikuara
Arsimi parauniversitar

Arsimi i lartë

• Kërcënimi i zyrtarëve të prokurimit
të DKA-së për të ndikuar në
procesin e tenderimit në favor të
një individi apo organizate

Autonomia e universiteteve për
të kryer prokurim/mekanizmat e
dobët të monitorimit: rreziqe të larta
nga korrupsioni në secilën fazë të
procesit të tenderimit, si:

• Marrëveshjet e fshehta të
botueseve për të ndarë tregun
• Marreveshjet e fshehta të
publikuesve apo ndërmjet
kompanive ndërtimore për të fryrë
çmimet
• Fituesit e kontratave të
përzgjedhur në baza subjektive
(konsideratat politike, favorizimi,
mitosjet, etj.)
Prokurimi

• Favorizimi në procesin e
përzgjedhjes së autorëve të
teksteve shkollore
• Rrjedhja e resurseve (duke
përfshirë përmes shpërndarjes së
gjërave të tepërta të panevojshme,
për shembull, tekste shkollore)

• Kërcënimi i zyrtarëve të prokurimit
të universitetit për të ndikuar në
procesin e tenderimit në favor të
një individi apo organizate
• Kontratat e dhëna në baza
subjektive (konsideratat politike,
favorizimi, mitosjet, etj.)
• Objektet universitare/ pajisjet
universitare nën standard të
ofruara nga kontraktuesit
• Furnizimi jo i mjaftueshëm i
pajisjeve apo ofrimi i pajisjeve të
standardit të ulët i shpërfillur nga
administrata

• Objektet shkollore nën standard
të ndërtuara nga kontraktorët,
pajisjet shkollore, tekstet shkollore
të standardeve të ulëta
• Furnizimi jo i mjaftueshëm i
pajisjeve apo ofrimi i pajisjeve të
standardit të ulët i shpërfillur nga
administrata
Pamja e konsoliduar e rreziqeve të identifikuara në tri fushat e fokusimit është ofruar më poshtë në Tabelën 6.
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Tabela 6. Identifikimi i rreziqeve nga korrupsioni në fushat e financimit, mësimdhënësve dhe
prokurimit: përmbledhje

Fusha e
fokusimit

Rreziqet e identifikuara
Arsimi parauniversitar

Arsimi parauniversitar

• Kompleksiteti i formulës për financim

• Mungesa e një formule të qartë
financiare për alokimin e fondeve

• Pushteti diskrecional i DKA-ve në
alokimin e fondeve / instrumente të
dobëta llogaridhënieje
• Nënvlerësimi i braktisjes së shkollimit
për të fryrë shifrat e regjistrimit
Financimi

• Pushteti diskrecional i bordeve
universitare në menaxhimin e
fondeve /instrumente të dobëta
llogaridhënieje

• Keqpërdorimi i parave të gatshme të
peti keshit (min)
• Keqpërdorimi i të hyrave të vetgjeneruara (min)
• Paratë e mbledhura nga prindërit për
të ri-lëshuar certifikata nxënësish (min)
• Keqpërdorimi i taksave të mbledhura
nga prindërit për udhëtime shkollore,
etj
• Fryrja e numrit të mësimdhënësve në
nivel komunal
• Politizimi i procesit të rekrutimit
të drejtorëve të shkollave dhe
mësimdhënësve
• Favorizimi dhe nepotizmi në emërimin
e personelit shkollor për angazhime
afatshkurta
• Favorizimi dhe nepotizmi në dhënien
e orëve jashtë orarit në shkolla

Mësimdhënësit
dhe profesorët
universitar

• Favorizimi dhe nepotizmi në
përzgjedhjen e mësimdhënësve për
kurse trajnimi
• Njëanshmëria në vlerësimin e
mësimdhënësve (min)
• Mungesat e mësimdhënësve

• Politizimi i procesit të rekrutimit
të personelit universitar në të
gjitha nivelet
• Politikanët e rekrutuar si
profesorë universitar
• Profesorët universitar fantazmë
• Zyrtarë të lartë universitar
dhe profesorë që përdorin
kredenciale të rrejshme për t’u
rekrutuar apo avancuar
• Niveli i lartë i paarsyeshëm i disa
pagave
• Profesorët universitarë që japin
mësim në disa universitete
(publike dhe/ose private)
• Mobilizimi i profesorëve
zëvendësues për t’iu mundësuar
profesorëve që të punojnë në një
vend tjetër
• Mungesa e profesorëve
universitar
• Presioni tek studentët për të blerë
librin e shkruar nga profesori
(Fakulteti Ekonomik)
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Fusha e
fokusimit

Rreziqet e identifikuara (vazhdim)
Arsimi parauniversitar

Arsimi parauniversitar

• Kërcënimi i zyrtarëve të
prokurimit të DKA-së për të
ndikuar në procesin e tenderimit
në favor të një individi apo
organizate

Autonomia e universiteteve për të
kryer prokurim/mekanizmat e dobët
të monitorimit: rreziqe të larta nga
korrupsioni në secilën fazë të procesit
të tenderimit, si

• Marrëveshjet e fshehta të
botueseve për të ndarë tregun

• Kërcënimi i zyrtarëve të prokurimit
të universitetit për të ndikuar në
procesin e tenderimit në favor të një
individi apo organizate

• Marreveshjet e fshehta të
publikuesve apo ndërmjet
kompanive ndërtimore për të
fryrë çmimet
• Fituesit e kontratave të
përzgjedhur në baza subjektive
(konsideratat politike, favorizimi,
mitosjet, etj.)
Prokurimi

• Favorizimi në procesin e
përzgjedhjes së autorëve të
teksteve shkollore
• Rrjedhja e resurseve (duke
përfshirë përmes shpërndarjes
së gjërave të tepërta të
panevojshme, për shembull,
tekste shkollore)
• Objektet shkollore nën standard
të ndërtuara nga kontraktorët,
pajisjet shkollore, tekstet
shkollore të standardeve të ulëta
• Furnizimi jo i mjaftueshëm i
pajisjeve apo ofrimi i pajisjeve të
standardit të ulët i shpërfillur nga
administrata

• Kontratat e dhëna në baza
subjektive (konsideratat politike,
favorizimi, mitosjet, etj.)
• Objektet universitare/ pajisjet
universitare nën standard të ofruara
nga kontraktorët
• Furnizimi jo i mjaftueshëm i
pajisjeve apo ofrimi i pajisjeve të
standardit të ulët i shpërfillur nga
administrata
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V. REKOMANDIMET
Rekomandohet që të vazhdohet duke u bazuar në iniciativat e kohëve të fundit, ato në vazhdim
dhe ato aktualisht të diskutuara që mund të kenë ndikim të tërthortë por pozitiv në reduktimin
e praktikave korruptive. Në vijim janë paraqitur disa:
yy Miratimi i ligjeve të reja që mund të ndihmojnë në qartësimin e standardeve dhe procedurave
në fusha të ndryshme: përfaqësuesi nga Komiteti Parlamentar për Arsim ka përmendur që
ligji për pushtetin lokal, për arsimin e lartë dhe për inspektimin mund të amandamentohet
në vitin 2014; statutet e Universitetit të Prishtinës gjithashtu mund të ndryshojnë;
yy Futja në sistemin SMIA e modulit të ri për-student (duke zëvendësuar modulin aktual përklasë), që do të ndihmonte në zvogëlimin e rreziqeve nga manipulimi me të dhënat për
braktisje të shkollës;
yy Rishqyrtimi i formulës së financimit të përdorur në arsimin parauniversitar, në mënyrë që të
thjeshtësohet ajo dhe të bëhet më relevante: MASHT-i do të duhej të raportonte lidhur me
implementimin e formulës në muajt në vijim; rishqyrtimi i pavarur do të mund të merrej në
konsideratë në një fazë të mëvonshme;
yy Zhvillimi i formulës së financimit për arsimin e lartë do të ndihmonte në rrjedhshmërinë e
alokimit të resurseve për universitetet;
yy Rishikimi i procedurave të përzgjedhjes për drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit nga
komuna e Prishtinës do të ndihmonte në pakësimin e praktikave korruptive (shih Seksionin
III më lartë); rishikimi i procedurave të tenderimit në të ardhmen do të mund të ishte
gjithashtu një lëvizje pozitive drejt transparencës dhe llogaridhënies në fushën e prokurimit;
yy Ngritja e kapaciteteve tek palët e interesit në të gjitha nivelet e sistemit, si personeli i
MASHT-it në fushën e buxhetimit, menaxhimit të mësimdhënësve, etj. (financim nga
shumë donatorë); personeli i DKA-së, duke përfshirë zyrtarët për statistika dhe prokurim
(Banka Botërore); drejtorët e shkollave në fushën e menaxhimit (GIZ); inspektorët në fushë
e vlerësimit të performancës, vetëvlerësimit, etj. (Banka Botërore); anëtarët e bordeve
shkollore (USAID); etj.;
yy Përkrahja për auditorët e brendshëm (Bashkimi Evropian) dhe Zyrën e Auditorit të
Përgjithshëm (SIDA).
Gjatë vizitës në vend, nuk janë përmendur programe që synojnë fuqizimin e kapaciteteve
të personelit universitar (administratorëve, zyrtarëve të burimeve njerëzore, kontabilistëve,
zyrtarëve të prokurimit, auditorëve të brendshëm, etj.). Programet e tilla mund edhe të
ekzistojnë tashmë. Nëse jo, ato do të përkrahnin dobishëm përpjekjet në mbarë sistemin për të
luftuar korrupsionin në sektorin e arsimit.
Gjithashtu rekomandohet fokusimi i intervenimeve të ardhshme në financimin e shkollave,
rekrutimin e drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve, sjelljet e akterëve shkollorë dhe
ndërtimin e shkollave, renovimin dhe furnizimin me pajisje. Nuk do të bëhen sugjerime konkrete
sa i përket teksteve shkollore, me ndryshimet që kanë të bëjnë kryesisht me liberalizmin e
tregut. Sidoqoftë, përkrahje e dobishme mund të ofrohet në auditimin sistematik të teksteve
shkollore; dhe botimin e shpërndarjen e gjerë të tyre.
Më konkretisht, aktivitetet në vijim rekomandohen për përcjellje dhe veprim.
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Rekomandimi 1
Mbajtja e një Studimi Përcjellës të Shpenzimeve Publike (SPShP) të Grantit Specifik për Arsim, nga
Ministria e Financave, deri tek DKA-të dhe shkollat
SPShP-ja do të mund të kryhej nga një ekip kombëtar, i pavarur nga MASHT-i, me mundësi
përkrahje nga ekspertë të jashtëm. Dizajni i SPShP-së, identifikimi i objektivave të tij, analiza e
gjetjeve dhe formulimi i rekomandimeve të tij duhen bërë në konsultim të ngushtë me MeFnë, MASHT-in dhe DKA-të. Disa çështje do të mund të dokumentoheshin në kuadër të kësaj
kornize, për shembull: pabarazitë në alokimin e resurseve ndërmjet DKA-ve dhe shkollave;
rrjedhjen e resurseve (në para të gatshme apo mënyrave jo monetare) në nivele të ndryshme të
sistemit; humbjet financiare të shkaktuara nga çmimet më të larta të mundësuara me procese
të dobëta të prokurimit; etj. Kjo do të kërkonte që ekipi studiues të kenë qasje në të dhënat
në nivelin qendror, komunal dhe atë shkollor. Një vështirësi e madhe mund të ketë lidhje me
transferueshmërinë77 e fondeve në nivelin komunal. Veprime madhore mund të ndërmerren
si veprime përcjellëse për një veprim të tillë; për shembull, publikimi i shumave të transferuara
në secilin nivel të sistemit.
Rekomandimi 2
Ndihma komunës së Prishtinës që të standardizojë procedurat e reja në fushën e rekrutimit të
personelit (drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve), dhe prokurimit publik
Përpjekjet e bëra nga komuna e Prishtinës për të hapur procedurat për përzgjedhjen e
drejtorëve të shkollave dhe mësimdhënësve në njërën anë dhe në anën tjetër për të përmirësuar
transparencën në procedurat e tenderimit duke ftuar organizatat e shoqërisë civile për të
monitoruar procesin duhen inkurajuar dhe përkrahur. Sa i përket përzgjedhjes së personelit,
kjo do të mund të përshinte ndihmën për DKA-të që të zhvillojnë vegla të standardizuara, si:
njoftimet që përcaktojnë qartë kriteret dhe kërkesat për pozitën; protokollet e intervistimit
që sigurojnë që të përzgjidhet kandidati më i mirë; një grup të kritereve transparente dhe të
rregullta për bërjen e listës së shkurtë dhe procedurat për emërim; rregulloret që specifikojnë
përbërjen e re të komiteteve për përzgjedhje; terma të referencës të qarta dhe koncize për
drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit pasi të jenë rekrutuar. Kjo do t’i ndihmonte komunën
që të standardizojë proceset në një kohë më të gjatë dhe të ndajë përvojën e saj me komunat
tjera në Kosovë.
Rekomandimi 3
Organizimi i punëtorive për ngritje të kapaciteteve për drejtorët komunal të arsimit që kulmon me
nënshkrimin e Kartës për Transparencë në Arsim
Një punëtori apo varg punëtorish do të mund t’i përkushtohen çështjes së transparencës
në arsim, që do të përfshinin Drejtorët e Arsimit nga të gjitha komunat në Kosovë – sipas të
intervistuarve, ata do të mund të mblidheshin një herë në muaj. Secila punëtori do të mund
të fokusohej në temë specifike: për shembull, transparenca në financimin e shkollave, në
rekrutimin e personelit shkollor dhe në ndërtimin, renovimin dhe furnizimin me pajisje të
shkollave. Objektivat e takimit (ve) të tilla do të ishin:

7

Fakti që fondet e vëna në dispozicion të autoriteteve administrative për një qëllim mund të transferohen dhe të përdoren
për një qëllim tjetër.
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I.

diskutimi i rreziqeve kryesore nga korrupsioni që hasen nga departamentet komunale të
arsimit në këto fusha të fokusimit; ;
II. ndarja e përvojës së suksesshme dhe veglave të zhvilluara për të tentuar për të adresuar
rreziqet e tilla; dhe
III. pajtimi për parimet dhe procedurat e përbashkëta që duhen ndjekur në kuadër të kësaj
kornize.
Përfundimet e bëra në secilën temë do të mund të përdoreshin për të përpiluar kartën e
transparencës në arsim që do të dorëzoheshin për nënshkrim tek të gjithë drejtorët komunal
të arsimit.
Rekomandimi 4
Zhvillimi i modulit të trajnimit lidhur me mënyrat e rritjes së sjelljes etike tek palët e interesit në
shkolla, që të përfshihet si pjesë e trajnimeve për mësimdhënës para fillimit të shërbimit dhe gjatë
shërbimit
Gjatë përgatitjes së këtij moduli mund të kryhen disa aktivitete, për shembull:
I.

tryezë e rrumbullakët për të diskutuar se si mund të përdoren veglat dhe resurset në vijim në
mënyrë gjithëpërfshirëse; ajo është kodi i mirësjelljes për shkolla i zhvilluar me përkrahjen
e USAID-it; protokolli dhe udhëzuesi për dhunën në shkollë i dizajnuar nga UNICEF-i; dhe
studimi për dhunën fizike në shkolla i përgatitur nga Instituti Pedagogjik i Kosovës;
II. grupe fokusimi që bashkojnë drejtorët e shkollave, mësimdhënësit, përfaqësuesit nga
shoqatat e mësimdhënësve dhe studentëve, për të identifikuar telashet madhore në nivel
të shkollës; dhe,
III. rishikim dhe vlerësim të mekanizmave ekzistues për ankesa dhe procedurat disiplinore; etj.
Moduli i trajnimit se si të përmirësohet sjellja etike tek palët e interesit në shkolla mund të
zhvillohet mbi këtë bazë, në konsultim me trajnerët e mësimdhënësve. Ky modul do të synonte
sensibilizimin e mësimdhënësve për dilemat me të cilat mund të ballafaqohen në praktikat e
tyre ditore, dhe në inkurajimin e tyre që të pasqyrojnë si grup se si t’i tejkalojnë ato.
Rekomandimi 5
Në baza të konkurrencës, të ftohen studentët e Universitetit të Prishtinës që të zhvillojnë një
e-platformë lidhur me çështjet e transparencës
e-platforma, për shembull, do të shërbente që të:
I.

lehtësojë qasjen për gjetjet në studimin e kryer nga Parlamenti i Pavarur Studentor lidhur
me parregullsitë në universitet (me çështjet që kanë të bëjnë të bëjnë me parregullsitë në
procesin e regjistrimit, mungesën e profesorëve, mashtrimin gjatë provimeve, etj.)
II. ofrojë qasje në informata specifike, mjete dhe resurse, që do të ndihmonin në përmirësimin
e transparencës në nivel të universitetit, dhe të reduktojë mashtrimin akademik – për
shembull, informatat bazike për buxhetin e universitetit, personelin, etj. (të përgjithshëm
dhe për departamente akademike), softuer anti plagjiaturë, etj.; dhe,
III. ndihmojë studentët që t’i qasen databazave ndërkombëtare akademike online, bibliotekave
universitare online, etj., dhe të gjejnë informatat që u nevojiten për punën e tyre akademike.
Studentët duhet të ftohen që të bëjnë propozime, ku propozimi më i mirë do të përzgjidhej
përmes një konkursi të hapur; sidoqoftë, duhet pasur kujdes që platforma nuk përdoret për
implikimin e individëve.
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