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QËLLIMI
Pas botimit të volumit të parë të revistës në maj 2018, ku arritëm të nxjerrim revistën me 13
punime të cilat u prezentuan denjësisht nga studentët tanë, ne arritëm që me mësimdhënësit të
bëjmë një përzgjedhje cilësore të temave hulumtuese, duke rritur kështu dukshëm numrin e
aplikimeve për punime.

Volumi i dytë i kësaj reviste, ka dëshmuar se studentët tanë kanë potencialin për t’u angazhuar
në hulumtime dhe i kuptojnë trendet aktuale dhe rëndësinëe pjesëmarrjes aktive në “hartën” e
politikave publike, për ta vënë në shërbim të ngritjes së tyre akademike.

Qëllimet e botimit të revistës:
•

Ndërtimi i marrëdhënieve më të mira midis studentëve dhe profesorëve,

•

Adresimi i sfidave akademike,

•

Përmirësimi i shkathtësive të shkrimit, hulumtimit dhe prezantimit

•

Perforcimi i tipareve pozitive tek studentët dhe profesorët, dhe

•

Trajtimi i temave të cilat janë në interestë akademisë dhe shoqërisë

PJESËMARRËSIT
Ashtu siç ishte përcaktuar në fillim nga Komisioni Vlerësues, edhe në këtë edicion aplikimet
ishin të hapura vetëm për studentët e Kolegjit Universum, mirëpo ne e përfshimë një hulumtim
nga Universiteti i Evropës Juglindore. Ashtu që nga viti i ardhshëm revista do të jetë e hapur
edhe për aplikimet e jashtme për të gjithë studentët e regjistruar në institucionet e arsimit të lartë
në Republikën e Kosovë dhe studentë nga universitetet partnere jashtë Republikës së Kosovës.

Në këtë edicion në kemi pranuar 32 aplikacione, ndërsa 17 janë pranuar në listën përfundimtare
të punimeve të përfshira në Revistën e Hulumtimeve të Studentëve – Volumi II.
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punimeve hulumtuese, gjithashtu ka qenë përgjegjës për hartimin ekritereve dhe sigurimin e

cilësisë së punimeve të përzgjedhura. Lista e anëtarëve të Komisionit Vlerësues është paraqitur
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Trajtimi i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë
Arjana Ajeti
Prof. Kaltrinë Bislimi
Abstrakt
Trajtimi i barabartë i punëtorëve jo vetëm që është një çështje ligjore, por gjithashtu është edhe
një çështje emocionale. Puntorët janë burim kryesor i një biznesi apo organizate, prandaj të gjithë
duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë pavarësisht nga gjinia, raca, feja, mosha, origjina
kombëtare, ngjyra apo pozicioni në vendin ku ata punojnë. Pavarësisht nga motoja e shumë
bizneseve se "punëtorët janë pasuria jonë më e madhe", shumë punëtorë e sidomos ata të sektorit
privat shpesh ndjehen të pavlerësuar e të diskriminuar, dhe shumë menaxherë shohin punonjësit
e tyre si tituj të pozitave e jo si individë. Punonjësit që punojnë në sektorin privat, më saktësisht
nëpër markete të mëdha kanë trajtim jo të mirë nga punëdhënësit e tyre. Prandaj në këtë
hulumtim, do të shpjegojmë lidhur me trajtimin që u bëhet këtyre punëtorëve në sektorin privat.

1. Hyrje
Në këtë punim do të diskutojmë për trajtimin e punonjësve në sektorin privat, duke marrë
parasysh se kjo është një çështje që ka rëndësi shumë të madhe, si në aktivitetet e punonjësve
ashtu edhe ato të mbikqyrësve, prandaj edhe llogaritet si një ndër objektivat kryesore.
Kosova është një prej vendeve, ku ekonomia e tregut është e lidhur ngushtë me zhvillimin e
sektorit privat. Por që kur flitet për të drejtat e punëtorëve, standardet në sektorin publik dhe
privat nuk janë në përputhshmëri me standardet dhe konventat ndërkombëtare. Situata e
punëtorëve në sektorin privat, krahasuar me atë të sektorit publik është shumë më e rëndë.
Ndjenja e pabarazisë midis punonjësve është shumë më e madhe, kjo edhe ndikon në mungesat
në punë, mungesën e motivimit, në mungesën e angazhimit në punë e shumë të tjera. Prandaj
balancimi i të drejtave dhe detyrave të punonjësve arrihet vetëm me anë të një menaxhim sa më
të mirë nga ana e menaxherëve dhe mbikqyrësve.

2. Hipotezat
1. Shumica e punëtorëve në këtë sektor nuk e gëzojnë të drejtën e kontratës, si dhe
2. Shumica e punëtorëve punojnë edhe jashtë orarit të punës, punë kjo e cila nuk
kompensohet.

3. Metodologjia
Metodologjia e përdorur në këtë punim është metodologjia kuantitative apo sasiore. Arsyeja e
përzgjedhjes së kësaj metodologjie është pasi që kjo metodologji ka të bëjë me hulumtim
numerik, ku përmes pyetesorit online janë anketuar një numër i punëtorëve në sektoret private si
Elkos, SuperViva, Viva Fresh Store dhe Interex. Përmes përgjigjeve të këtyre punëtorëve është
krijuar një pasqyrë më e qartë e rezultateve nga hulumtimi se si trajtohen këta punonjës në
vendin e tyre të punës. Gjithashtu pyetësorit i janë përgjigjur 50 punonjës, që tregon një nivel të
kënaqshëm të përgjigjeve dhe e bënë hulumtimin të besueshëm.

4. Dizajni i pyetësorit
Pyetësori është dizajnuar në atë mënyrë që të jetë i përshtatshëm, i lehtë dhe i kuptueshëm nga
punonjësit. Gjithësej kanë qenë 24 pyetje në pyetësor. Në pjesën e parë kërkohen informacione të
përgjithshme të punonjësve. Ndërsa, në pjesën e dytë pyetjet janë kryesisht të lidhura me temën e
hulumtimit. Pra, pjesa e dytë e pyetësorit edhe vlerëson se a trajtohen mirë apo jo këta punonjës.
Shpërndarja e pyetësorëve është realizuar në mënyrë online përmes rrjeteve sociale në disa grupe
të këtyre punonjësve. Në fillim të pyetësorit është dhënë edhe udhëzimi se si duhet të plotësohet
pyetësori dhe gjithashtu që përgjigjet e tyre do të shfrytëzohen vetëm për qëllime të hulumtimit
dhe do të mbahen konfidenciale. Përgjigjet e punonjësve janë nxjerrë nga programi Excel, nga ku
përmes krahasimeve të këtyre përgjigjeve të pranuara edhe kemi nxjerrë rezultate.

5. Analiza
Pyetësori është plotësuar nga gjithësej 50 punonjës, ku prej tyre 25 janë femra (50%), gjithashtu
me përqindje të njëjte janë edhe meshkujt (50%). Shumica e punëtoreve janë në moshën18-25
vjeç me përqindje 66% dhe 28% janë në moshën 25-30 vjeç.
Siç dihet diskriminimi është akt i trajtimit të pabarabartë, në këtë rast i punonjësve dhe lidhur
me këtë se sa janë të pranishme diskriminimet në këtë sektor, atëher vërehet mjaftë qartë edhe në

grafikun më poshtë, se më shumë se gjysma 62% pranojnë se diskriminimet që u bëhen këtyre
punonjësve janë të shumta .
Fig.1. Diskriminimet në sektorin privat
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Përveç asaj që diskriminimet janë të shumta gjithashtu janë edhe të llojllojshme, duke filluar nga
mosgëzimi i kontratës. Duke ditur që kontrata është një nga kategoritë qendrore në të drejtën e
punës, atëherë secili punonjës duhet ta gëzojë këtë të drejtë. Mirëpo kjo nuk vlen edhe për
punonjësit e sektorit privat. Rezultatet e paraqitura edhe në grafikonin më poshtë tregojnë se më
shumë se gjysma apo 58% prej tyre nuk e gëzojnë këtë të drejtë, pra të drejtën e kontratës qoftë
ajo e përhershme apo e përkohshme.
Fig.2. E drejta e kontratës
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mjaftueshëm këta punonjës për punën që e bëjnë, ku nga përgjigjet e marra del se (72%) prej
tyre nuk mendojnë se paguhen mjaftueshëm duke u nisur nga ajo që kanë një orar të zgjatur.

Përveq kësaj padrejtësie që u bëhet punonjësve lidhur me pagat ekzistojnë edhe padrejtësi të
tjera, si ajo që punojnë edhe jashtë orarit të punës, punë kjo e cila te shumica e punonjësve apo
60.8% të tyre nuk kompensohet.
Fig.3. Kompensimi jashtë orarit të punës
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Përveç punës së tyre punonjësit në sektorin privat, kryejnë edhe punë të tjera. 59.6% prej tyre
pohojnë se kryejnë punë tjera si: pastrim, bartjen e mallrave të rënda dhe punë tjera të ndryshme.
Pavarësisht se në këtë sektor këta punonjës punojnë me orar të stërgjatur, kryejnë punë të tjera
ata nuk është se gëzojnë orar të mjaftueshëm të pushimit si gjatë ditës ashtu edhe gjatë javës.
Kohëzgjatja maksimale e pushimit ditor është 30 minuta, 63.1%, ndërsa kohëzgjatja e pushimit
javor është 1 dite brenda javës, 63.6%. Punonjësit në këtë sektor gjithashtu nuk kanë të drejtën e
shprehjes së lirë, të shfaqin kërkesat e tyre por edhe në rastet kur i shfaqin ato nuk përfillen
aspak.

6. Konkluzione
Nga ky hulmtim del një pasqyrë reale e funksionimit të sektorit privat në Kosovë, duke
konkluduar kështu në prezencën e problemeve që lidhen direkt me shkallën më të ulët të trajtimit
të punëtorëve dhe respektimit të të drejtave themelore të tyre. Realiteti i pasqyruar tregon edhe
për mos vetdijësimin e të punësuarve rreth të drejtave të tyre, si shkak i mos-njohjes së ligjit mbi
punën, rrjedhimisht detyrimeve të punëdhënësit ndaj tyre, ata shfrytëzohen duke mos u paguar në
orar shtesë, duke kryer punë që janë jashtë marrëveshjes së parashikuar për punë dhe mbi të
gjitha ballafaqohen me mungesën e nënshkrimit të kontratës, si akt themelor i marrëveshjes për
punë, ku dy palët kontraktuese bien dakord mes vete për kushtet e përgjithshme dhe obligimet që
kanë për njëri-tjetrin. Gjendja momentale në sektorin privat duhet analizuar dhe reflektuar për të
përdorur strategji dhe politikat e nevojshme shtetërore që të minimizohen keqpërdorimet dhe

shfrytëzimet eventuale në çdo departament të sektorit privat, sepse trajtimi i të punësuarve nuk
flet vetëm për respektimin e të drejtave themelore të njeriut, por edhe etikën e Instiucionit, vlerat
në të cilat besojnë dhe vizonin që ata kanë.
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Aplikimi i matricave në Kriptografi
Amnihena Ibrahimi, Ejona Statovci
Prof. Faton Merovci

1. Hyrje
Gjatë komunikimit në botën virtuale, siguria e të dhënave që dërgohen dhe pranohen është një
prej preokupimeve kryesore të palëve pjesëmarrëse. Në këtë punim trajtohet kodimi i mesazheve
duke përdorur matricat.
Kriptografia, si degë e kriptologjisë, është disiplinë që provon të implementojë mënyrat e
sigurimit të kanaleve të komunikimit. Gjatë procesit të shkëmbimit të mesazheve, ka raste kur
persona të paautorizuar fitojnë qasje në to, prandaj është e rëndësishme që përmbajtja të
enkriptohet.
Enkriptimi paraqet procesin e kthimit të mesazhit nga gjuha natyrale në një tekst sekret. Ky tekst
është i palexueshëm për të gjithë ata që nuk dinë ta dekriptojnë – pra, ta kthejnë përsëri në gjuhë
natyrale. Procesi i enkriptimit dhe dekriptimit mundësohet përmes kodeve. Kodi paraqet një
çelës të kuptueshëm dhe të qasshëm nga palët e përfshira në komunikim (p.sh. Kodi i Morsit).
Rrënjët e kriptografisë shkojnë shumë prapa në kohë. Jul Cezari njihet si i pari që ka përdorur
kriptografinë primitive për të fshehur kuptimin e vërtetë të mesazheve që ai i dërgonte përmes
letrave fizike. Procesi ishte shumë i thjeshtë dhe përfshinte ndërrimin e vendit të shkronjave të
alfabetit – secila shkronjë shtyhej tri vende më përpara, p.sh. shkronja A zëvendësohej me
shkronjën D, shkronja B me shkronjën E, e kështu me radhë.
Në kohën e tanishme kriptografia zakonisht klasifikohet në dy kategori kryesore, simetrike dhe
asimetrike. Në kriptografinë simetrike, dërguesi dhe marrësi përdorin të njëjtin çelës për
enkriptim dhe dekriptim ndërsa në kriptografinë asimetrike, përdoren dy çelësa të ndryshëm. Të
dy këto kriptosisteme kanë përparësitë dhe mangësitë e veta .
Sistemi i kriptografisë u zbulua në vitin 1929 nga matematikani Lester S. Hill.
Matematikisht, procesi përshkruhet me ndihmën e funksioneve. Fillimisht, çdo shkronje të
alfabetit i shoqërohet nga një element i bashkësisë 𝑍26 ={0, 1, 2, ..., 25}, me radhë. Pra A-ja merr

vlerën 0, B-ja vlerën 1,...,Z-ja vlerën 25. Në mënyrë që mesazhi të bëhet i pakuptueshëm për
këdo, përveç marrësit, përmes funksionit në vazhdim mundësohet ndërrimi i vendeve të
shkronjave:
►f(x) = (x+3) mod 26.
Si rrjedhojë, vetëm posedimi i funksionit invers nga ana e marrësit lejon deshifrimin e asaj që
është shkruar. Kjo praktikë e enkriptimit është ilustruar me shembullin e mëposhtëm.
Shembull: Enkriptimi i fjalës “MATEMATIKA” duke përdorur metodën e Jul Cezarit.
Hapi i parë - fillimisht zëvendësohen shkronjat e fjalës “matematika” me numra që i
korrespondojnë pozitës së shkronjave në alfabet:
12 0 19 4 12 0 19 8 10 0.
Hapi i dytë – secili numër zëvendësohet sipas funksionit f(x) = (x+3) mod 26.
15 3 22 7 15 3 22 11 13 3.
Teksti i fituar është: “PDWHPDWLND.”
Dekriptimi i fjalës bëhet përmes funksionit invers të funksionit
𝑓 −1 (𝑥) = (𝑥 − 3)𝑚𝑜𝑑 26,
ku secila shkronjë kthehet tri vende prapa, në vendin e vet fillestar.

2. Kriptografia permes matricave

Metodë tjetër për enkriptim, është edhe shfrytëzimi i algjebrës lineare, përkatësisht matricave.
Kjo metodë, në gjuhën angleze njihet me emrin Hill cipher dhe për bazë ka përdorimin e dy
matricave: një për kodim e tjetrën për dekodim. Matrica për kodim, që ndryshe njihet si matrica
çelës, duhet të jetë matricë katrore dhe të ketë matricë inverse qëpërdoret për dekodim. Le të jetë
A matrica koduese, M matrica që përmban mesazhin dhe X matrica e enkriptuar. Mund të
shkruajmë:
AM=X
Personi që merr mesazhin e koduar X dhe e di matricën A, mund ta dekodojë atë përmes
matricës inverse 𝐴−1. Matematikisht, kjo nënkupton zgjidhjen e ekuacionit sipas M-it, duke
shumëzuar të dy anët e ekuacionit me 𝐴−1 :
M = 𝐴−1X
Shembull: Duke përdorur simbolikën të dhënë në tabelën e mëposhtme, kodoni dhe dekodoni

mesazhin “SOT ËSHTË DITË E HËNË”
0

=

_ 8

=

1

=

A 9

=

2

=

B 10

3

=

C 11

4

=

D 12 = L

5

=

E 13

6

=

F 14

7=G

H 16

=

P 24

=

X

25

=

Y

I 17 = Q
=J

18

=

R 26 = Z

K 19

=

S 27=Ë

20

=

T 28=Ç

=

M 21

=

U

=

N 22

=

V

=

15 = O

23 = W

Mesazhin e shenojmë në trajtën
S,O,T,_,Ë,S,H,T,Ë,_,D,I,T,Ë,_,E,_,H,Ë,N,Ë,
Tani duke perdorur tabelen 1 kemi:
19,15,20,0,27,19,8,20,27,0,4,9,20,27,0,5,0,8,27,14,27
Këtë varg të numrave e shenojmë në trajtë matricore:
19
𝐴 = (20
0

15
27
5

20
0
0

0 27
4 9
8 27

19 8
20 27)
14 27

Marrim matricën koduese
−2 1
0
𝐵 = ( 3 −2 1 )
−1 2 −1
−2 1
0
19 15
Tani kryejmë shumëzimin𝐵𝐴 = ( 3 −2 1 ) ∗ (20 27
−1 2 −1
0
5
−18
=( 17
21

−3 −40 4
−4 60 0
34 −20 0

Mesazhi i dërguar do jetë:

−45 −18
31
90
7
−36

11
−3)
19

20
0
0

0 27
4 9
8 27

19
20
14

8
27)
27

-18,-3,-40,4,-45,-18,11,17,-4,60,0,90,31,-3,21,34,-20,0,-36,7,19.
Pranuesi i mesazhit tani shumëzon matricen inverse 𝐵 −1 me matricën BA dhe fiton mesazhin e
dekoduar.
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Roli i arsimit të lartë në zhvillimin ekonomik në Kosovë
Aurela Selmani
Prof. Artan Haziri
Abstrakt

Arsimin e dallon një shoqëri nga tjetra, me arsimim fillon ndryshimi i një shoqërie e cila pastaj reflekton në
të gjitha aspektet e po ashtu edhe në zhvillimin ekonomik.
Zhvillimi Ekonomik i Kosovës është i ulët si rezultat kemi arsimin e lartë jo cilësor në përgjithësi.
Rëndësia e kapitalit njerëzor për rritjen ekonomike është tanimë e njohur. Posaqërisht kapitali njerëzor është
i rëndësishëm për vendet në tranzicion pasi këto vende janë duke reformuar

ekonomitë e tyre drejt

ekonomive të tregut, ndërsa progresi drejt ekonomisë së tregut në fazat e para të tranzicionit varet nga
vullneti dhe vendosmëria e qeverisë për zbatimin e reformave, zhvillimet në fazat e mëvoshme të këtyre
ekonomive varen kryesisht nga aftësia e kapitalit njerëzor për të përfituar dhe përdorur njohuritë e nevojshme
për ndërtimin e aftësisë konkuruese të ekonomisë.

Objektivat e këtij punimi janë:
• Të nxisë një debat të hapur dhe intenziv në mes të vendimmarrësve, shoqërisë civile dhe institucioneve të
edukimit mbi sistemin edukimit në Kosovë, reformat aktuale dhe rëndësinë e edukimit për zhvillimin
ekonomik,
• Të ngrit vetëdijen e vendimmarrësve kyç mbi rolin e një sistemi modern të edukimit për t’i rritur mundësitë
e gjeneratave të reja të Kosovës që plotësisht të jenë të angazhuara dhe të kontribuojnë në progresin
ekonomik,
• Duke u bazuar në hulumtimet mbi gjendjen aktuale të sistemin e edukimit, përvojat relevante nga vendet
tjera dhe sfidat e të ardhmes të rekomandoj politika e nevojshme për të vënë bazat e një sistemi efikas të
edukimit që do të mundësoi zhvillim më të shpejtë ekonomik.
Arsimi ndikon në rritjen ekonomike në mënyre direkte dhe indirekte, sa më shumë investime në arsimim, ne
bëhemi edhe të krahasueshëm me të tjerët dhe pastaj jemi kandidat të punojmë edhe në vendet tjera. Ajo
çfarë sot shohim në është që kemi 7 Universitete Shtetërore dhe atë në secilin qytet ,e që kemi largësi 20

minuta larg njëri-tjetrit, e le më kolegjet private që kemi me numër shumë më të madh.
Problemi nuk qëndron në hapjen e tyre por të drejtimeve, që po thuajse janë të njejta në çdo Universitet,
planprogrami është i njejtë por gjithësesi edhe tek ato kolegjet private struktura është e njejtë.
Sot të gjithë e dimë që kemi mjaftueshëm ekonomista apo edhe jurista, me një matje arsimore apo si ta quaj
do mund të gjenim që Kosova për 5 vitet e ardhshme nuk ka nevojë që të prodhoj “ekonomista” apo
“jurista“, por të jetë diçka e re që do ngritë ekonomin e vendit, të analizojmë tregun e punës se për çfarë ka
nevojë shteti jonë .
Investimet në Fakultete apo Universitete me drejtime cilësore dhe efikase për vendin tonë do bënte shumë më
cilësore

vendin,

ekonominë

por

gjithashtu

edhe

kushtet

e

qytetarëve

etj.

Shembuj të ndryshëm do mund ti mernim nga vendet për arsimim, në një publikim në vitin 2014 nga Gazeta
Express kanë dal rezultatet për arsimim më cilesore në bote…..- “Mes viteve 2010 dhe 2013, përqindja e të
rriturve me diplomë kolegji në Shtetet e Bashkuara mbeti i pandryshuar në 42%. Që nga viti 2000, në vendet
e zhvilluara, përqindja e të diplomuarve është rritur ngadalë. Në të njëjtën kohë, vendi vazhdon të qëndrojë
prapa vendeve të zhvilluara në aftësitë për të lexuar dhe në matematikën e avancuar : në listen 10 kombet më
të arsimuara në bote janë : Kanadaja - 51.3% e popullsisë me arsimim universitar, Japonia - 46.4% e
popullsisë

me

arsimim

universita,

janë

edhe

Izraeli

,Koreja,Britania

e

madhe

,Zelanda

e

Re,Finlanda,Australia, Federata Ruse dhe gjithashtu Shtetet e Bashkuara .
1. Hyrja
➢ Arsimi dhe performancat ekonomike
Viteve të fundit shumë qeveri janë duke e trajtuar arsimin, dhe veçanërisht arsimin e lartë, si një përcaktues
shumë të rëndësishëm të performansave ekonomike.
Kjo arrihet pasi niveli më i lartë i arsimimit ndikon në produktivitetin shumë më të lartë në punë, inovacione
dhe shfrytëzim më të shpejtë të teknologjive të reja.
E para reflekton faktin që investimet reflektohen tek individët në formë të përfitimeve/të ardhurave më të
larta dhe periudhë më e shkurtër e papunësisë dhe mospjesëmarrjes në tregun e punës.
Megjithatë, kjo ndërlidhmëri mes arsimit dhe rritjes ekonomike është më komplekse. Qytetarët në vendet e
pasura kërkojnë më shumë arsimim edhe për arsye jo ekonomike, ndërsa për vendet në zhvillim studiues të
ndryshëm me anë të metodave ekonometrike kanë gjetur se ekziston një lidhje e vogël apo munges e lidhjes
mes rezultateve të arsimit dhe rritjes ekonomike.
Kjo është pasojë e “shpërnguljes së trurit”, korrupsionit dhe infrastrukturës së varfër ligjore që e bën të

vështirë shndërrimin e produktivitetit të shumicës së njerëzve të arsimuar në të mira për shoqërinë si tërësi.
Rogers (2003) nxjerr si përfundim që rezultatet e arsimit të lartë gjenerojnë rritje më të shpejtë ekonomike
vetëm në vendet me shkallë të ulët të korrupsionit, ekonomi të vogël informale dhe nivel të ulët të
emigracionit mes shtresave më të arsimuara. Këto rezultate janë veçanërisht të rëndësishme për Kosovën dhe
sugjerojnë nevojën për reforma në fusha të tjera krahas atyre në arsim.
Faktori i dytë që ka përforcuar rëndësinë e politikave në arsim ka qënë rezultatet e nxjerra nga disa studime
prestigjoze (TIMSS dhe PISA) ku janë krahasuar nivelet e arritjeve arsimore në mes të vendeve.
Mos kalkulimim i nevojës shtetërore për një arsmim dhe një dije që me vërtetë do ndikon te drejtpërdrejtë në
ngritje ekonomike.
➢ Rëndësia e arsimit për Kosovën dhe ndikimi i saj drejteperdrejte ne Ekonomi
Ashtu si edhe në vendet e tjera, suksesi i sistemit arsimor Kosovës në ofrimin e shkathtësive kyçe që
kërkohen në tregun e punës do të jetë i një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e ardhshëm ekonomik.
Përmirësimi i standardeve të arsimit stimulon zhvillimin ekonomik në mënyrë direkte nëpërmjet efektit të tij
në produktivitetin e punëtorëve, për më tepër forca punëtore e arsimuar është më fleksibile dhe e
adaptueshme dhe si rrejdhim i përgjigjet më mirë nevojave në ndryshim e sipër të ekonomisë Kosovare dhe
Evopiane.
Një faktor tjetër veçanërisht i rëndësishëm për ekonominë e Kosovës është arsimimi modern që promovon
shkathtësi kyçe të cilat nxisin vetëpunësimin.

Së fundi, nivelet më të larta të rezultateve në arsim rrisin shanset e Kosovarëve për të konkurruar me sukses
në tregjet e huaja të punës, krahas tregut të brendshëm.
Hulumtimet tregojnë se niveli më i lartë i arsimit i personave në forcën e punës rritet probabilitetit për të
punuar jashtë. Pra, me nivele më të larta të arsimit, remitancat për kokë nga Kosovarët që punojnë jashtë do
të rriten dhe nëse edhe gjasat për punë jashtë rriten, këto remitanca do të rriten edhe më shumë.
Duke parë rëndësin gjithmonë e më të madhe të arsimit të lartë në zhvillimin ekonomik, urgjentisht nevojiten
të ndërtohen dhe të zbatohen politikat që synojnë rritjen e pjesëmarrjes në arsim në përgjithësi dhe në arsimin
e mesëm dhe të lartë në veçanti.

➢

Arsimi i mesëm dhe i lartë

në Kosovë
Ligji mbi Arsimin e Lartë është
aprovuar në Maj 2003 dhe është
hartuar në pajtim me zhvillimet më
të fundit në sistemet Evropiane të
arsimit të lartë. Në mënyrë të
veçantë ai përcakton detyrimin që
sistemi i lartë arsimor i Kosovës të
zhvillohet në drejtim të qëllimeve të
vendosura nga procesi i Bolonjës

Nga viti 2017-2018 nga të dhënat e MASHT shihet se
●

Numri i nxënësve në arsimin fillor - mesëm të ulët 240,782

●

Numri i nxënësve në arsimimin e mesëm të lartë është 86,813.

●

Numri i studentëve të regjistruar në nivelin bachelor në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”,

2017/2018 eshte 6,401
●

Numri i studentëve të diplomuar në nivelin bachelor 2016/2017, Universiteti i Prishtinës "Hasan

Prishtina" eshte 4.974

Ndikimi i nivelit të arsimit dhe i gjinisë në punë
Në një shkrim të Prof Dr.Artan Hazirit gjejmë
hulumtimin e tij për: Ndikimi i nivelit të arsimit dhe
i gjinisë në punë
“Marrëdhënia ndërmjet teorisë së kërkimit të punës
dhe teorisë së kapitalit njerëzor në literaturën e

kaluar paraqitet në dy mënyra:
➔ duke treguar lidhjen ndërmjet kohëzgjatjes së kërkimit të punës dhe arsimit;
➔

duke treguar lidhjen ndërmjet arsimit dhe

papunësisë.
Literatura tregon se largimi nga puna, kërkimi i punës
dhe ndërrimi i punës dallon për femrat, duke u bazuar
në modele të ndryshme të sjelljes gjinore.”
Personat me arsim të lartë gjatë viteve 2015-2016 në
Kosovë sipas statisitkave të nxjerrura nga INSTAT
ishin me 15.3 % të popullsisë në moshë të punës.
Duke i krahasuar të rinjët që janë as të punësuar, e
as në shkollë apo trajnime profesionale sipas gjinisë
dhe statusit të tyre në tregun e punës , vihet re se
meshkujt janë më aktivë në treg sesa femrat ,me 50.6
% e meshkujve janë në kërkim të një pune dhe të
gatshëm për të punuar, ndërsa numëri i femrave është më i vogël në krahasim me atë të djemve me vetëm
28.4 % ,dhe këto janë statstika të nxejerrura për vitin 2016 dhe besoj shumë që këto statistika kanë
ndryshuar për të mirë të vendin për gjatë këtyre viteve .
Forca e punës më shum se sa në nivelin arsimore, po kërcënohet edhe nga plakja e popullësisë.

Ndryshimet që ndodhen vite mbase viti bënë që të ndryshohet edhe çasja ndaj arsimit gjinor. Ata krijojnë një
model teorik të normës natyrore të papunësisë ndërmjet dy grupe që dallojnë nga arsimi.
Duke përdorur këtë model, ata analizojnë ndryshimin në raportet e pagave-zëvendësim (d.m.th.,
marrëdhëniet ndërmjet pagave ekzistuese dhe pagave që pritet dhe që mund të fitohen me punë alternative),
shpenzimet e trajnimit, reagimet e diferencave të pagave brenda grupeve dhe faktorë të tjerë të rëndësishëm,
si dhe për të gjetur se kthimet në arsim janë të rëndësishme në përcaktimin e raportit të zëvendësimit të
pagave brenda grupe të ndryshme.
Pra, arsimi ndikon në rritjen ekonomike në mënyre direkte dhe indirekte Sa më shumë investime në arsimim,
ne bëhemi edhe të krahasueshëm me të tjerët dhe pastaj jemi kandidatë të punojmë edhe në vendet tjera.

➢

Roli i faktorit punë në zhvillimin ekonomik

Në këtë pjesë fillimisht janë identifikuar dhe janë diskutuar qështjet që kanë të bëjnë me qeverisjen dhe
menaxhimin në arsim dhe nevoja për plotësimin e kornizës legjislative. Vëmendje i kushtohet edhe forcimit
të lidhjeve të sistemit të arsimit me tregun e punës dhe nevojës për zhvilllimin e moduleve në të gjitha nivelet
e sistemit të arsimit që kanë të bëjnë këshillime për karrierë
➢ Qeverisja dhe legjislacioni
➢ Matja e outputueve dhe menaxhimi i bazuar në performanca
➢ Financimi
➢ Decentralizimi në arsimin e mesëm
➢ Vlerësimi/testimi i jashtëm i bazuar në kurrikule
➢ Udhëzimet për karrierë
➢ Reforma në Universitet etj

Shpenzimet Qeveritare në Arsim
Ne Buxhetin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), për vitin 2018 është planifikuar
të jetë 54.92 milionë euro, ku në vitin 2017 kishte të planifikuara 45.13 milionë euro. Për arsimin e lartë janë
planifikuar të shpenzohen 23.47 milionë euro, apo 2.14 milionë euro më shumë sesa më 2017.

Udhëzimet për karrierë
Në shumë shkolla në Kosovë dhe Shqipëri kanë bërë shumë kurikula dhe ndryshme në nivelin e ulët të
studimit por edhe tek niveli i lartë, nuk është që ka pasur shumë efekt të madh, ajo që është kryesore është të
trajnohen mësuesit dhe profesorët dhe të jenë të spcializuar dhe të kenë një përvojë shumë të madhe dhe të
marrin më shum përgjegjësi.
Ambasadori zviceran Christoph Graf. në një Konferencë

tek Qendra Rinore në Tiranë diskutoi

bashkëpunimin që po kryhet midis Bashkisë së Tiranës, Ministrisë së Arsimit dhe projektit Zviceran për
ngritjen e qendrave dhe udhëzuesve për karrierën.
“Specialistët e mirë-trajnuar të karrierës janë lidhja e munguar midis kërkuesve të punës dhe tregut të
punës. Gjithashtu, shkollat dhe universitetet duhet të fillojnë ta përfshijnë këshillimin dhe udhëzimin e
karrierës në programin e tyre”, tha Ambasadori zviceran Christoph Graf. “Këshilluesit e karrierës
përmirësojnë përputhjen e aspiratave të një individi me kërkesat e tregut të punës”, shtoi Ambasadori Graf.

Një prej projekteve më të mira dhe që kam qenë përfituese edhe unë personalisht.
Mbas përfundimit të shkollës së mesme, kam qenë pjesëmarrëse në Kolegjin Universum në projektin
Akademia e Karrierës. Ky projekt ka për qëllim mbështetjen e maturantëve nga shkollat e mesme të Kosovës
dhe dhënien e njohurive nga fusha e orientimit profesional në karrierë, lidershipit, ndërmarrësisë, inovacionit,
marketingut dhe shitjes, shkencave kompjuterike dhe programimit, shkencave politike, administrimit publik,
mardhënieve ndërkombëtare dhe studimeve evropiane.
Për më të dalluarit, në fund të këtij trajnimi do të ndahen 200 bursa. Pas përfundimit, nxënësit pjesëmarrës do
të Çertifikohen.
Gjate trajnimit 5 ditor që kam mbajt, kam pasur mundësinë të mund të definojë qëllimet e mia për karrierë, të
drejtohem për një drejtim që do varet e gjithë e ardhmja ime.
Kam qenë përfituese e bursës 50% për tri vite studimit , kam punuar si rekrutuese në Kolegjin Universum
mbas viti të parë të studimeve dhe sukseset dhe përvojat e mija drejt suksesit nuk më janë ndalur sot e kësaj
dite.

2. Rekomandimet
Rritja e investimeve në arsim është ndër sfidat më të rëndësishme që duhet të përballojë ekonomia dhe
shoqëria Kosovare. Kjo rritje e investimeve kërkon një kombinim të rritjes së shpenzimeve qeveritare,
pjesëmarrje më të lartë të fondeve private të brendshme dhe rritje të financimit nga donatorët.
Me anë të këtyre fondeve mund të vihen bazat e një sistemi modern të arsimit i aftë që të përballojë sfidat e
ekonomisë së diturisë, globalizimit dhe zhvillimeve të hovshme teknologjike.

Në vendin tonë, kërkohen të merren masa përkatëse për rritjen e nivelit të përfshirjes së gjeneratave të reja në
nivele të ndryshme të arsimit, veçmas në edukimin parashkollor, në përfshirjen më të madhe të vajzave në
shkollimi e mesëm dhe të rinjve në arsimin e lartë.
➢ sistemi i arsimit duhet të caktojë prioritetet dhe të dizajnojë masat për tërheqjen e fondeve private dhe
donacioneve ndërkombëtare
➢ për të kompletuar strukturat e nevojshme për një sistem modern të arsimit në Kosovë duhet bërë
ndryshime shtesë në strukturën qeverisëse dhe në kornizën legjislative si p.sh ( duhet të rritet roli dhe
efektiviteti i punës së Bordeve të Shkollave të mesme në kuadër të një sistemi më të decentralizuar)
➢ vazhdimi me testimin/provimin nacional në fund të klasës së 9 por të forcohen lidhjet e tij me kurrikulet
që zbatohen.

➢ duhet të rritet konkurenca në mes të institucioneve dhe të bëhet decentralizimi i vendim-marrjes (për të
rritur nivelin e efikasitetit të punës në shkolla, rezultatet e testit kombëtar në klasën e 9 dhe 12 duhet të
publikohen. Kjo do të inkurajojë prindërit për të kërkuar më shumë llogari nga shkollat dhe për të bërë
presion mbi drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit që të orientohen më shumë kah outputet)
➢

duhet të forcojnë lidhjet me tregun e punës dhe të inkurajojnë rritjen e vetë-punësimit, (duhet të bëhen

një vlerësim i rregull sesa u mësohen nxënësve dhe studentëve shkathtësitë e përgjithshme që janë kyçe dhe
që kërkohen në tregun e punës)

REFERENCAT

[1] Revista Psikologjia. (2017) Po kthehemi mbrapa! Ulet niveli arsimor ne vend, rritet numri i
personave me arsim 89 vjecar. http://revistapsikologji.com/po-kthehemi-mbrapa-ulet-niveli-arsimor-nevend-rritet-numri-i-personave-me-arsim-89-vjecar/
[2] Bota Sot. Opinione. Ndikimi i nivelit te arsimit dhe i gjinise ne pune.
https://www.botasot.info/opinione/953652/ndikimi-i-nivelit-te-arsimit-dhe-i-gjinise-nepune/?fbclid=IwAR0oYhczUVQMRKkaPue81zR_-OfnZfSOt5ERnT95tUkHhp6c7GBc-5dgDNk
[3] Bota Sot. Ekonomi. Ndikimi i arsimit ne ekonomine e vendit. https://www.botasot.info/ekonomilajme/954526/ndikimi-i-arsimit-ne-ekonomine-e-vendittone/?fbclid=IwAR1ogLw_2uc8gB8Xm3fONh1wqe6mUDm0ZaTHuCMUut96dEqB4T5NktNnhaE
[4] Gazeta Express. Arte. Ja cilat jane 10 kombet me te arsimuara ne bote.
https://www.gazetaexpress.com/arte/ja-cilat-jane-10-kombet-me-te-arsimuara-ne-bote-1090/?archive=1
[5] Spahiu A. (2018) Rritjet dhe shkurtimet buxhetore të vitit 2018. Portali Telegrafi.
https://telegrafi.com/rritjet-dhe-shkurtimet-buxhetore-te-vitit-2018/

Departamenti Gjuhë Angleze
Learning a Second Language: What worked for us?
Erza Krasniqi, Lejla Hyseni, Sala Ramadani, Vlora Haliti
Prof. Arlind Jerliu
Abstract
Learning a second language has always been an impossible challenge for many. When people
start learning a foreign language, they face many difficulties, and many a time they simply give
up. There are many advantages of learning a second language. Your doors of success will open
for you, not only in the place you live, but almost all around the world.
Multilingual people have the ability to be in contact with many communities. This is a very
valuable asset, because you are able to connect with a broader range of people. We should also
point out that your ability to speak another language shows your motivation and your skills, and
this also gives you a competitive edge over those people who haven’t become bilingual yet.
Do you ever ask yourself ‘How do I get started?’
Nowadays there are many opportunities. Back in the day the only way of learning a second
language was to either become stranded in a foreign country, or attend English lessons in high
school or private language centers. Nowadays, there is a plethora of opportunities to learn a new
language. All you have to do is spend some time finding out what best works for you to meet
your language goals you have set for yourself. Following are what worked for us to learn a target
language
1. Keeping in Touch with Native Speakers
Most people say they want to speak with a native speaker, but are actually too scared to do so. In
fact, for most people, this is the biggest barrier to fluency. Because of this, they either resist
looking for opportunities to speak, or when they get the chance, they freeze up or find an excuse
not to practice. Don’t fall into this trap.
By communicating with native speakers learning can be much easier and much faster.
Keeping in touch with a native speaker is a great means to learning a second language. It helps

improve your pronunciation as well as enrich your vocabulary. It helps you feel more
comfortable to speak with other people and it can very well enable you to reach a near-native
language proficiency.
Everybody would love to know a language as a native speaker, but you cannot learn it by
wasting your time on unimportant methods. There are many advantages of practicing the
language with a native speaker. As you continue practicing English with Native Speakers, you
will be exposed to more idioms, dialect, slang and a generally more extensive vocabulary than
with a non-native speaker.
The benefits of speaking with a native speaker is the impact it will make on your accent! If you
struggle with pronouncing certain words, or if you struggle to understand native speakers when
they speak (we do tend to mumble) then the best way to combat this issue is to take a deep breath
and get talking with someone who knows what they’re talking about! You probably feel like you
are much worse than you are when speaking, and gaining confidence is key.
Continuous interaction with native English speakers can make you adept and confident in using
the language. Nowadays it is not hard to get in touch with native English speakers. Facebook is
one of them, but, if you think of it, wouldn’t it be better to find a social network that is totally
dedicated to learning languages? There’s a very good social network, Speaky, which consists of
linguists and language learners who are interested in practicing the language and conversation
partners. Go ahead and use it: https://www.speaky.com/
Also another way is language interest blogs. This is a great way to connect both with native
speakers and fellow language lovers. Those language interest blogs are regularly updated and
have lively discussions. Check these out: http://www.latg.org/ (Languages Around the Globe),
http://www.lingholic.com/ (Lingholic), and, http://thepolyglotist.com/ (The Polyglotist).

2. Being an Active user of English Websites
Learning a foreign language is an emotional roller coaster mixed with amazing highs, frustrating
plateaus, and the feeling like you’re not making any progress at all. I think learning English
language becomes easier when you start to be an active follower of English social media. Social
media plays a dominant role in English language learning because it provides opportunities to the
English language learners to improve their writing, reading and similarly, to read new text and
new phrases to improve their vocabulary. The power of social media is big and has its effect on

each individual. It helped me a lot being an active user of English websites and it should work
for others just as well.
An online website that I used and still use is British Council1. It’s a free app that you can also
have on your mobile phone. I recommend it to you because it has everything that you need. It is
aimed at improving your: grammar, listening, reading, writing, speaking, vocabulary, business
English and general English. Check it out!
Learning English online allows you to study at your own pace, at your own time. No matter how
busy you are, you can choose the most convenient time and place that you can take your English
lessons. There are a good deal of different websites offering free English courses.
We have also some Social Media Websites that are so popular among us that we can easily make
use of. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram are only some of them. It's not exactly language
learning by assimilation, but it is a chance to learn without trying too hard. A great advantage of
Facebook, Snapchat, Instagram and other social Medias is that you have the chance to talk to
anybody. Whether you are discussing your favourite shows, politics, or sports, you always have
someone to talk to. You can also have access to resource centers for teaching and learning
through social media. American English at State is one of them. You will be provided with a
great exposure to English grammar rules, idioms, phrasal verbs and new vocabulary all the time.
3. Reading in the Target Language
There are many different methods of learning a foreign language. One of the most important
ways that helped me to enrich my English vocabulary is reading. When you learn a language,
writing, listening and speaking are important, but reading is even more important.
If you choose something to read that you like, it can be enjoyable and interesting at the same
time. For example, if you like to read about fashion in your mother tongue, why not read about it
in English? You will get information about fashion and improve your English at the same time.
There are many tips for reading, but I am going to share with you the ones that were useful for
me while doing so.
Try to read at the right level. If you need to stop every three words to look in a dictionary, it is
not interesting for you and you will soon be discouraged. So, keep in mind that you have to read
1

http://learnenglish.britishcouncil.org/

texts that you can (more or less) understand. On the other hand, you don’t want to read texts with
basic vocabulary, if you have a broad vocabulary. You are reading to build on and improve what
you already know. Therefore, it is ineffective if you are reading at a very low level.
Once you have chosen your reading level you should encounter a few new vocabulary words
every now and then. Make a note of new vocabulary. If there are four or five new words on a
page, write them in your vocabulary book. You don’t have to write them while you read. Instead,
try to guess their meaning as you read; mark them with a pen; then come back when you have
finished reading to check in a dictionary and add them to your vocabulary book.
Be organized. Have everything ready: something to read, a marker to highlight difficult/unknown
words, a dictionary, your vocabulary book and a pen to write down the new words. When
reading in a new language, at first, everything feels different. However, as you continue reading,
the process becomes easier and more enjoyable. By learning to read in the language you are
studying, you get so much more out of the learning experience. When you come across words in
several different contexts through reading, you start to understand and comprehend vocabulary in
a more meaningful way.
Be consistent. Try to read regularly. Fifteen minutes every day is better than two hours every
Sunday. Fix a time to read, and stick to it. Learners by means of graded readers experience how
structures and words function in texts. This experience at the same time, motivates them to use
the vocabulary and grammar structures in their communication. Graded reading helps learners to
promote grammar and vocabulary knowledge. While reading, learners revisit unfamiliar
vocabulary and grammar constantly. Constant repetition of the words and structures allows
learners to process them faster. Graded reading exposes learners to massive amounts of language
practice. If you want to know your reading level, do the brand-new level test here:
http://www.macmillanreaders.com/tests/level-test
4. Learning a Language Through YouTube videos
Have you tried learning English on YouTube? YouTube isn’t just about cats and silly videos
anymore. You’ll quickly find thousands of free YouTube videos. I have really gained much
knowledge, just by watching lots of videos, and when I say “lots of videos “I mean random
videos, it doesn’t have to be a professional video. I do search for a lot of well-known Youtubers.
In most cases when I’ve watched the videos in English, I always tried to understand the terms

they use in everyday life, some words that cannot be said academically “Daily language”.
Because if you do not know how to speak the everyday language you probably will not have the
opportunity to learn more about each language , not just about English.
Why you should use YouTube to learn English:
You might already have books or lessons, but having a variety of materials is good. You can
pause and rewind whenever you need to. Many of the videos let you see the speaker’s mouths.
This way you can better understand how their mouths move.Learning any new language is going
to be a challenge. However, the experience doesn’t have to be painful. YouTube is the number
one video platform out there. If you know how to search, you’ll find English resources that fit
your level, your study needs and your interests. You can learn whenever you want and wherever
you are. You don’t need to go to a physical location for a class or follow a teacher’s fixed
schedule. As long as you have an internet connection, you can check out some videos.
Watch the video without subtitles. Try to guess the spelling of unfamiliar words by writing them
down. Look up for these new words in a dictionary. You have a lot of options nowadays, so it is
a lot easier than before. Watch the video once or twice to get comfortable with the topic, pick out
three words or sounds and say them slowly while looking at a mirror. You can pause the video to
look at the narrator’s mouth position and imitate. Once you think your pronunciation matches the
one in the video, practice speaking faster as if you’re in a real-life conversation. Compare the
video to your notes before. Did you understand fully from the audio? Were your predictions
correct? I have used all these methods, and indeed all of them worked. According to many
statistics that have been made, thousands have managed to speak English fluently from YouTube
itself. I think one of the easiest way to pick up a language is to learn English from YouTube.
5. When The Going Gets Tough, The Tough Get Going
Learning a second language is never easy and will never be as simple as you would hope, but to
be outside of your comfort zone and challenging yourself will reward you for years to come!
Your skills, ability to adapt, your confidence and your understanding of other cultures will
flourish. So what are you waiting for?
As an old saying goes, ‘it’s never too late to learn something new. When it comes to today’s
global society, learning a second language could prove to be a huge advantage. Not only does it
help you improve your brain health but it also increases your career prospects. Speaking a second

language will open up a world for job opportunities, give your brain a boost, and establish deep
connections and cross-languages friendships.
Learning a second language can be a tough challenge for most people, but when you’re
motivated to go for it, somehow everything becomes easier. If you are motivated then, explore
some of the methods of learning a second language mentioned above. Give it a try. It will be
worth it.
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Abstrakt
Kosova e ka arritur pavarësinë e saj me 17 shkurt të vitit 2008. Sot, pas 10 viteve shtet ende
egzistojnë përpjekjet ditore për forcimin e marrëdhënieve të saja bilaterale dhe zgjerimin e atyre
multilaterale dhe Organizata Ndërkombertare (ON) – të fundit janë të rëndësishme për
përfundimin e shtetformimit sepse veprojnë si platformë integruese dhe stablilizuese për cështjet
e sigurisë, ekonomisë, edukimit etj.
Që të realizohet shtetformimi i plotë dhe pranimi si entitet i barabartë ne skenën politike
ndërkombëtare, Republika e Kosovës duhet ti bashkohet ON-ve si: NATO, BE, Interpol, por
edhe të tjera - per t’u ndërlidhur me rrjetzimin e bashkëpunimit dhe stabilitetit të cilen e
promovojnë ON-të në sfera të ndryshme të veprimit.
Mos anëtarësim i Kosoves ne ON-të e lartëpërmendura ka ndodhur për arsye te jashtme
kryesisht, por edhe të brendshme. Në punimin hulumtues do të analizohen sfidat e jashtme
kryesisht, duke studiuar rastet ku Kosova ka dështuar të anëtarësohet, sfidat të cilat ishin
paraqitur gjatë procesit të aplikimit dhe sfidat e tjera te cilat paraqiten per shkak të zhvillimeve
politike vendore dhe rajonale.

Fjalet kyçe: Organizata Ndërkombëtare, Sfidat në anëtarësim.

1. Pyetjet Kerkimore
Të qenurit pjesë e një Organizate Nderkombetare (ON) është me rëndësi shumë të madhe për
stabilitetin e brendshëm dhe të jashtëm shtetëror, sidomos kur bëhet fjalë për vendet e vogla siç
është Kosova e cila me anëtarësimin në ON-të e rëndësishme do të fitoj një mbështetje shumë të
madhe politike dhe ekonomike nderkombetare për të ngritur kapacitet e saj për ndikim në
politikën e jashme.
Pyetje të cilat do të gjejnë përgjigje brenda këtij punimi janë siç vijojnë:
1. Në cilat Organizata Ndërkombëtare është anëtarësuar deri më tani Republika e Kosovës?
2. Në cilat Organizata Ndërkombëtare ka aplikuar dhe ka deshtuar anëtarësimi?
3. Cilat janë Organizatat Ndërkombëtare në të cilat Kosova do të aplikoj në të ardhmen e afërt?
4. Sfidat e Kosovës për anëtarësim në Organizatat Ndërkombëtare?

2. Organizatat Ndërkombëtare (ON) në të cilat Kosova është anëtare me të drejta të plota.
Deri ne publikimin e ketij punimi Kosova ka aplikuar në një numër të madh të ON-ve, ku në
shumicën prej tyre është pranuar si anëtare me të drejta të plota. Për të qenë pjesë e një ON-së,
Kosova duhet te përmbushë një numër të kritereve politike dhe teknike - njëkohësisht duhet të
jetë aktive me dinamizimin e politikave te jashtme dhe të lobimit nëpërmjet ambasadave në
vendet perkatese të cilat kanë të drejtë vote në ON-t në të cilat Kosova aplikon.
Deri ne publikimin e ketij punimi Republika e Kosoves ka arritur të bashkohet me disa ON të
rëndësishme siç janë: Observatori i Transportit të Evropës Juglindore (SEETO), Komuniteti i
Energjisë (EC), Zona e Përbashkët Evropiane e Aviacionit (ECCA), Marrëveshja e tregtisë së
lirë e Evropës Qendrore (CEFTA) , Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) , Banka Botërore
(WB), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) , Këshilli për Bashkëpunim
Regjional (RCC), Banka e Zhvillimit të Këshillit të Evropës (CEB) , Komisioni i Venecies i
Këshillit të Evropës (VCCE), Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) ,
Organizata Botërore e Doganave (WCO) , Gjykata e Përhershme e Arbitrazhit (PCA), Federata
Ndërkombëtare e Këshillave të Arteve dhe Agjencitë e Kulturës (IFACCA), Byroja e
Ekspozitave Ndërkombëtare (BIE), etj . Në listën e lartë cituar janë ON në të cilat shteti i
Kosovës është anëtare me të drejta të plota, por vlen të përmendet që në disa prej këtyre
organizatave është anëtarësuar në kohën kur ka qenë nën administrimin e UNMIK-ut. Në disa

prej organizatave në të cilat është anëtare ajo ka aplikuar më shumë se një herë.
Njëkohësisht Republika e Kosoves është anëtarësuar edhe në Organizata Ndërkombëtare joqeveritare siq janë në vazhdim: Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhor të Evropës Qendrore dhe
Lindore (ACEEEO), Bashkimi Ndërkombëtar i Radio Amatorit (ARRL), Bashkimi
Ndërkombëtar i Rrugëve dhe Transportit (IRU), Shoqata Ndërkombëtare e Avokatëve (IBA),
Rrjeti Ndërkombëtar i Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Zbatimit (ICPEN), Federata Evropiane e
Gazetarëve (EFJ), Federata Evropiane e Trajnuesve të Psikiatrisë (EFPT), etj.

3. Organizatat Ndërkombëtare në të cilat Kosova ka aplikuar por nuk është pranuar.
Në të shumtën e rasteve kur Kosova nuk është pranuar ne ON-të e caktuara ishte për shkak të
mungesës së vullnetit politik të disa shteteve të cilat nuk e kanë pranuar shtetësin e Kosoves, dhe
fushatës antipropaganduese të Serbisë. Si shkak tjeter është mos përmbushja e kritereve teknike që nënkupton kritereret që kanë të bëjnë me stabilitetin e brendshëm, me sigurinë, shtrirjen e
sovranitetit dhe me marrëdhëniet me vendet e rajonit dhe më gjërë.
Kosova ka aplikuar por nuk ka arritur që të anëtarësohet ne UNESCO, Këshillin e Byrove
(CoBx), Karten e Adriatikut, Organizaten Ndërkombëtare te Policisë Kriminale (INTERPOL),
Organizaten per Bashkëpunim Islamik (OIC).
Në shumicën prej ON të lartë cekura Republika e Kosovës ka aplikuar ma shume se një here, por
ka qenë e pamundur te anetaresohet për shumë arsyje sikur mungesa e vullnetit politik prej
shteteve që nuk e kanë njohur shtetësinë e saj. Për të shtjelluar më mire do të ofrohet në vijim
rasti studimor ku tregohet për arsyet e dështimit për anëtarësim në Organizatën Ndërkombëtare
të Policisë Kriminale (INTERPOL).
Me poshte keni ilustrimi grafik per ON-t ku Kosva është anëtare me të drejta të plota, dhe ON-të
tjera ku ka dështuar që të anëtarsohet.

3.1 Planifikimet për aplikim në Organizatat Ndërkombëtare.
Sipas Ministrise se Puneve te Jashtme te Kosoves (MPJ) dhe duke u bazuar ne permbajtjen e web
faqes se MPJ-s “Prioritet i Politikes se Jashtme te Republikes se Kosoves”, thuhet se: “njohja
ndërkombëtare e pavarësisë dhe e sovranitetit te Kosovës mbetet prioritet kryesor i MPJ-s.
Procesi i njohjes së Kosovës ka treguar se shteti i Kosovës është një realitet i pandryshueshëm
dhe një faktor i domosdoshëm i paqes dhe i stabilitetit në rajon. Më së miri kjo dëshmohet nga
fakti i njohjes formale të Kosovës nga të gjitha vendet fqinje (me përjashtim të Serbisë), shumica
dërrmuese e shteteve nga rajoni dhe komunitetit Euroatlantik. Arritjet e deritanishme janë një
meritë e diplomacisë proaktive dhe dinamike të Kosovës, por edhe një meritë e partnerëve tanë
ndërkombëtarë që kanë mbështetur procesin e njohjes dhe kanë lobuar në emër të Kosovës.
MPJ-ja me tej thekson se do të mbetet fuqimisht e angazhuar për të lobuar për njohje
ndërkombëtare nga ana e shteteve anëtare të OKB-së, me qëllim të forcimit të pozicionit
ndërkombëtar të Kosovës dhe për të vendosur marrëdhënie diplomatike me shumicën e shteteve
anëtare të OKB-së”. (MPJ).
Objektivat e Politikës së Jashtme (PJ) të Republikës së Kosovës qe i referohen anetaresimit ne
ON-t janë:
-

Anëtarësimi i Kosovës në Organizatat kryesore Ndërkombëtare, duke përfshirë:
Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe institucionet e saj të specializuara,

Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), Bankën Botërore (BB), Organizatën Botërore të
Tregtisë (OBT), Këshillin e Europës (KE) dhe në organizata e nisma të tjera
ndërkombëtare.
-

Zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, përkatësisht marrëdhënieve të mira me vendet fqinjë,
si dhe dhënien e ndihmës për realizimin e axhendës së Brukselit për një rajon stabil,
demokratik dhe të integruar në BE e NATO.

-

Anetaresimi në organizatat kryesore euro-atlantike: Bashkimin Europian, NATO,
Këshillin e Evropës, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Europian (OSBE) dhe
nisma të tjera rajonale.

4. Sfidat e Kosovës për anëtarësim në Organizatat Ndërkombëtare
Sfidat e Kosovës për anëtarësim në ON-të janë të shumta, studiuesit i ndajne në sfida politike
dhe teknike (Weller, 2015) (Steinberg, 1990). Në rastin e Kosoves janë edhe sfidat gjeopolitike,
shembulli ma konkret është mosanëtarësimit në OKB, ku për të qene pjese e OKB-se duhet të
dergohet kërkesa e aplikimit tek Sekretari Gjenaral i OKB-s, i cili më pas e dergon kërkesen tek
Keshilli i Sigurimit (KS) i OKB-së. Kjo kërkese duhet të marrë 9-te vota pro nga 15-te anëtarët,
por duhet të theksohet që nuk duhet të jetë asnjë abstenim apo votë kundër nga 5 anëtarët e
përhershëm të KS-së. Nëse i merr votat atëherë aplikacioni i dërgohet Asamblës së Përgjithshme
te OKB-së e cila me 2/3 e voteva të anëtarëve prezent e miraton aplikacionin për anëtarësim të
shtetit të ri (UN). Dilema për Kosovën qëndron në faktin se anëtarësimi rrëzikohet nga shtetët
me të drejtën e vetos brenda KS-s te OKB-s, si Rusia dhe deri diku Kina, te cilat janë zotuar se
do të bllokojnë Kosovën në këtë rrugëtim – nje betejë e përhershme gjeopolitike mes shteteve të
Lindjes dhe Perendimit.
Sfidat tjera për anëtaresim në ON-të manifestohen dhe kanalizohen permes kritereve të cilat
Kosova duhet t’i plotesoj për të qenë pjesë e ON-ve; shembulli më i mire mund të jetë NATO e
cila ka kriteret e saja për shtetet kandidate:
-

Kandidatet duhet të mbrojnë frymen e demokraciseë, duke përfshirë tolerimin e
diversitetit; duhet të bëjnë përparim drejt një ekonomie tregu.

-

Forcat e tyre ushtarake duhet të jenë nën një kontroll të fortë civil.

-

Duhet të jenë fqinjë të mirë dhe të respektojnë sovranitetin jashtë kufijve të tyre.

-

Duhet të punojnë drejt pajtueshmërisë me forcat e NATO-s.

Janë 7 hapat kryesorë në proces të anëtarësimit ne NATO:
-

Bisedimet e pranimit me nje ekip te NATO-s

-

Vendet aspirante dërgojnë letra të qëllimit në NATO, së bashku me afatet për
përfundimin e reformave

-

Protokollet e pranimit nënshkruhen nga vendet e NATO-s

-

Protokollet e pranimit janë ratifikuar nga vendet e NATO-s

-

Sekretari i Përgjithshëm fton anëtarët e rinj potencialë që të aderojnë në Traktatin e
Atlantikut të Veriut

-

Të ftuarit hyjnë në Traktatin e Atlantikut të Veriut në përputhje me procedurat e tyre
kombëtare

-

Pas depozitimit të instrumenteve të tyre të aderimit në Departamentin Amerikan të
Shtetit, të ftuarit zyrtarisht bëhen anëtarë të NATO-s

Pra nje varg kriteresh te brendhme dhe te jashme te cilat Kosova duhet ti plotesoj per vite ne
menyrë qe te konsiderohet për anëtarësim në NATO/
Ne anen tjeter BE-ja ka kriteret e saja të tjera – të njohura edhe si Kriteret e Kopenhages (EU),
që janë një seri e kritereve që përcaktojnë nëse një vend ka të drejtë të anëtarësohet në
Bashkimin Evropian. Kriteret kërkojnë që një shtet të ketë:
-

Institucionet për të ruajtur qeverisjen demokratike dhe të drejtat e njeriut,

-

Te kete një ekonomi tregu funksionale

-

Pranon të gjitha detyrimet dhe synimet e BE.

Procesi i anëtarësimit në BE përbëhet nga 4 faza kryesore:
-

Vendi përmbush kriteret themelore politike, ekonomike dhe të reformës, atëhere vendi
mund të bëhet kandidat zyrtar për anëtarësim në BE.

-

Kandidati pastaj shkon në negociata formale të anëtarësimit. Këto negociata mbulojnë
35 kapituj, në të gjitha fushat e politikave, për të siguruar që kandidatët të jenë plotësisht
të përgatitur për t'u bërë anëtarë.

-

Të gjitha vendet e Ballkanit duhet të kryejnë pa dyshim si në fjalë ashtu në vepër, për të
kapërcyer trashëgiminë e së kaluarës, duke arritur pajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve të
hapura shumë përpara pranimit të tyre në BE, në veçanti mosmarrëveshjet në kufi.

-

Kur negociatat dhe reformat shoqëruese janë plotësuar për kënaqësinë e të dyja palëve,
një Traktat i Anëtarësimit është finalizuar dhe ratifikuar dhe vendi bashkohet me BE.

Ndonëse problemet më të mëdha për anëtarësim Kosova i ka për shkak të inplikimeve gjeo –
politike, kjo vërehet më së miri edhe në mos marrjen e konfirmimit për levizjen e lirë të
qytetarëve të Kosovës nga Keshilli i Ministrave te BE-së, edhe pse Kosova i ka plotësuar të
gjitha kushtet (Koha Ditore) e që kjo është konfirmuar edhe nga Drejtori i Përgjithshëm i
Komisionit Evropian për Negocimet e Përafrimit dhe Zgjerimit gjatë takimit me Ministren e
Republikës së Kosovës për Integrime Evropiane Znj. Dhurata Hoxha. Arsyeja që i gjithë procesi
ka stagnuar është mungesa e vullnetit politik të 5 nga 29 anëtarëve te BE-së te cilët nuk kanë
pranuar shtetësinë e Kosoves dhe rrjedhimisht anetarësimin e saj ne BE.
Kosova tani ndodhet në fazën finale të zhvillimit të dialogut me Serbinë. Ideja e dialogut
fillimisht ishte qe të arrihet nje zbujte e qendrimit mes palëve në ‘konflikt’ dhe te 5 shteteve të
BE-së në lidhje me statusin e Kosoves2, ku perparimi ne dialog dhe njohja e Kosoves nga Serbia
si perfundim i dialogut do te relativizonte argumentet e 5-shes kunder pranimit të Kosovës në
BE. Si rezultat i dialogu Kosovë-Serbi u arritën një numër i madhë i marveshjeve (EEAS), por
këto marrveshje ishin shumë të vështira të realizoheshin. Ndonëse në Bruksel Kosova dhe Serbia
kishin arritur një marrveshje të përbashkët sa i përket mospengimit te Kosovës në anëtarësimit në
ON-të, kjo pjese e marrëveshjes nuk u respektua nga Serbia – obstrukcionet Serbe në UNESCO
dhe së fundmi në INTERPOL (INTERPOL) janë dëshmi e kësaj, dhe verteton hipotezën e
autorëve se bisedimet me Serbinë krijojnë nje pengesë në anëtarësimin e Kosovës në ON-të. Tani
shtetet kunder pavarësisë së Kosovës dhe ato neutrale janë duke pritur se cka do të prodhoj
perfundimi i bisedimeve Kosovë –Serbi dhe se si do të akceptohet kjo marreveshje nga skena
politike ndrëkombëtare- rrjedhimisht në njohjen e Kosovës shtet dhe anëtar të ri në ON-t tjera.

5. Përfundim
Në punimin hulumtues është ofruar një përshkrim i qartë për zhvillimet, ngecjet dhe dështimet e
Kosovës për anëtarësim në ON-të, krahas paraqitjesë së të dhënave komplementare janë treguar
edhe procedurat që Kosova duhet ndjekur që të anëtarësohet në ON-t si: NATO, BE dhe OKB.
Duke e analizuar procesin e dështimit të anëtarësimit në ON-t respektive është arritur në
2

BE ka qasje neutrale ndaj statusit te Kosoves si pasojë e mosnjohjes se saj ne 5 shtetet e BE-s

përfundim se sfida kryesore per Kosoven mbetet ajo gjeopolitike - përkatësisht mungesa e
vullnetit politik të vendeve të cilat nuk e kanë pranuar shtetësinë e Kosoves në rrafshin
ndërkombetar dhe të cilat njëfar mënyre janë kundër agjendave Euro-Atlantike (Perendimit) produkt i se cilës është shtetësia e Kosovës. Si duket beteja gjeopolitike do të vazhdoj mes
shteteve Euro-Atlantike (Perendimin) dhe Lindore (BRIC) per ligjshmerine juridike
nderkombetare te shpalljes se pavaresise se Kosovës, e cila sipas së Drejtës Ndërkombëtare është
e paspecifikuar - përpos rastit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosoves 3. Sipas së
Drejtës Ndërkombetare nuk ekziston asnje norme juridike e cila mund të caktoj ndonje entitet
shtet apo jo, por egziton Konventa e Montevideos e cila në nenin 1 thote se:
Shteti si entitet i së drejtës ndërkombëtare duhet të posedojë këto kualifikime:
a. Një popullsi te përhershme;
b. Një territor të përcaktuar;
c. Qeveri; dhe
d. Aftësia për të hyrë në marrëdhënie me shtetet e tjera (Konventa e Montevideos, 1934)
Kosova ka prembushur tre pikat kryesore të nenit I të Konventës së Montevideos, e katërta (më e
vështira) ka mbetur pjesërisht e përmbushur si pasojë e cështjeve gjeopolitike të lartëpërmendura
– gje që ndikon edhe në refuzimin e pranimit të Kosoves në ato ON-të ku këto shtete kanë të
drejte vote/vetoje.
Deri më tani Qeveria e Kosovës, përkatesisht MPJ-ja kishte hartuar një numër të madh të
strategjive dhe dokumenteve planifikuese për anëtarësim në ON-të (MPJ), gjë që duhet
përshëndetur, por këto strategji kanë mbetur në letër dhe nuk janë realizuar për shkak të sfidave
gjeopolitike të cilat menojmë se nuk ishin konsideruar thellësisht gjatë hartimit të këtyre
dokumenteve strategjike. Autoret rekomandojne që të mobilizohet spektri i dijes në Kosovë dhe
të krijohet Strategjia e re e Kosoves për Anëtarësimin në Organizatat Ndërkombëtare (SKAON),
ku shteti dhe akteret të tjere jo-shteterorë (OJQ-t, Universitetet, etj) do te mund të punonin dhe
ngritin kualitetin e strategjise se SKAON-it; ta parcelizojnë atë në njesi aplikative gjeografike
apo strategjike dhe të vepronin në korrelacion (brenda dhe jashte shtetit) duke implementuar atë.

6. Rekomandimet

3

Perpos rastit te Kosoves ku Gjykata Nderkombetare e Drejtesise ka dhene vendimin e saj keshilldhenes se shpallja
e pavaresise se Kosoves nuk e ka shkelur te drejten nderkombetare https://www.icj-cij.org/en/case/141

•

Të krijohet lista e ON-ve në të cilat Kosova dëshiron të anëtarësohet, dhe kjo listë të
ndahet me opinionin publik ku mund të merren inputet nga ekspertet qeveritare dhe joqeveritare gjatë hartimin të SKAON-it.

•

SKAON të adoptohet për secilën ON vec e veq.

•

SKAON përgjegjësi primare e Presidentit të Kosovës dhe MPJ-së, por te zbatohet ne
konsulence me Kryeministrin dhe Ministrite respektive - si perpjekje për sinergji
institucionale.

•

Mobilizim dhe plani akcional për të gjithë Ambasadorët e Kosovës në përputhje me
direktivat strategjike të SKAON-it

•

Zhvillimi i takimeve paraprake individuale me shtetet të cilat kanë të drejtë vote në
asamblet e ON-ve në të cilat Republika e Kosovës synon aplikimin - nese takimet janë të
paaplikueshme të gjendet entiteti ose platforma ndërkombëtare ndërmjetesuese.

•

Themelimi i buxhetit shteterorë të SKAON-it dhe qartësimi i aktereve lokal dhe
ndërkombëtar të lobimit.

•

Të respektohen të gjitha bashkëpunimet e deritanishme me ON-të ku Kosova është
anëtare, dhe te gjitha marrëveshjet të cilat dalin nga dialogu Kosovë-Serbi nën patronatin
e BE-së.

•

Të vazhdohet puna në proceset e anëtarësimit në BE dhe NATO, me fokus në vendet që
nuk njohin pavarësine e Kosovës.
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Departamenti Shkenca Kompjuterike
ADAPTIMI, ÇËSHTJET E SIGURISË DHE NEVOJA PËR CLOUD COMPUTING NË
EDUKIMIN E LARTË
Eduard Haxhaj
Prof. Arianit Krypa
Abstrakt
Cloud computing është i njohur për të gjithë, si një teknologji inovative, si një gjeneratë e re e
internetit, si një mundësi e mirë për idetë e reja biznesore. Ështënjë term i cili iu referohet
burimeve dhe sistemeve kompjuterike të gatshme sipas kërkesës përmes internetit.
Cloud computing po përdoret dukshëm për nevoja të ndryshme dhe me komoditet. Adaptimi i
cloud computing nuk është aq i komplikuar sa shumë kompani kanë menduar dhe modeli i
bazuar në cloud shpërndan këto shërbime të teknologjisë informative përmes rrjetit. Rrjetet mund
të jenë pjesë e infrastrukturës së brendshme - intraneti, ose të jashtmë siç është interneti ose rrjeti
mobil. Përdorimi i shërimeve të rrjetit të brendshëm është më i preferuar për organizatat - Cloud
privat. Rrjetet e jashtme dhe shërbimet e ofruara nga shërbimet e cloud publik kanë rreziqe të
caktuara. Rreziqet kryesoretë ndërlidhura me cloud publik janë siguria dhe qasja. cloud publik
ofron përparësi atraktive për edukimin e lartë, shpërndarjen e infrastrukturës, shërbimeve dhe
softueritsipas kërkesësnë rrjet.
Ky punim ka për qëllim tëhulumtojë cloud computing dhe të diskutojëmjetet dhe pengesat për
adaptimin e tij, si dhe rishikimine të metave të ndryshme të sigurisë.
Fjalët kyçe: cloud, adaptimi, edukimi, siguria, rreziqet.

1. Hyrje
1.1 Çfarë është cloud computing?
Shumë drejtues të IT-së pretendojnë se cloud computing nuk është asgjë më shumë se një
alternativë tjetër burimore e ngjashme me outsourcing të qendrës së të dhënave. Edhe pse ka
ngjashmëri, karakteristika dalluese të cloud janë vetë-shërbimisipas kërkesës, mbledhja e
burimeve, elasticiteti i shpejtë dhe çmimi pay-as-you-go. Këto karakteristika e bëjnë atë tërheqës
për disa dhe problematike për të tjerët; për shembull, vetë-shërbimi sipas kërkesës dhe elasticiteti
i fuqisë llogaritëse dhe ruajtjes mund të jenë opsione tërheqëse për një shkencëtar kërkimor, por
ato mund të paraqesin problem potencial për CIO të një universiteti i cili është përgjegjës për
integritetin e të dhënave të hulumtimit. Përkufizimi në vitin 2011 nga Instituti Kombëtar i
Standardeve dhe Teknologjisë (NIST) duket të jetë i pranuar gjerësisht në industrinë e cloud
computing pasi ajo përfshin elementët kryesorë dhe karakteristikat e cloud computing. NIST e
definon cloud computing si "Një model që bën lehtësimin e qasjes në rrjet në grupin e përbashkët
të burimeve informatike të konfigurueshme (p.sh. rrjetet, serverët, aplikacionet dhe shërbimet) që
mund të sigurohen shpejt dhe të lëshohen me menaxhim minimal ose ndërveprim të ofruesve të
shërbimeve". Faktori kryesor në promovimin e cloud-it ka qenë njohja që qendrat e mëdha të të
dhënave kanë mijëra serverë që në përgjithësi nuk veprojnë në kapacitet të plotë, duke krijuar një
tepricë të kapacitetit të llogaritjes. Duke përdorur këto burime në mënyrë më efikase nëpërmjet
virtualizimit, cloud computing mundëson kthime më të mëdha në investimet e qendrave të të
dhënave. Dhe kjo bën të mundur që një universitet të krijojë vetë cloud-in privat brenda
infrastrukturës së vetë. Në varësi të teknologjive që ofrohen për përdoruesit, Cloud Computing
mund të klasifikohet në tre kategori bazë, siç tregohet në Fig.1:
a) IaaS - Infrastruktura si një shërbim - është furnizimi me pajisje si një shërbim, d.m.th.
Serverët, rrjetat, ruajtja ose llogaritja, si dhe karakteristikat themelore siç janë Sistemet
Operative dhe virtualizimi i burimeve harduer (p.sh. Amazon S3).
b) PaaS - Platforma si një shërbim. Në nivelin PaaS, ofruesi furnizon më shumë sesa
thjesht infrastrukturë, përfshirë këtu një grup të integruar të softuerëve me të gjitha gjërat
për të cilat një zhvillues ka nevojë për të ndërtuar aplikacione, si për fazën e zhvillimit
ashtu dhe për fazën e ekzekutimit. Në këtë mënyrë, një ofrues PaaS nuk ofron

drejtpërdrejtë infrastrukturën, por duke shfrytëzuar shërbimet e një IaaS ofruesi PaaS
ofron mjetet për të cilat një zhvillues ka nevojë, duke pasur kështu një qasje indirekte në
shërbimet e IaaS dhe, rrjedhimisht, në infrastrukturë (P.sh. Azure).
c) SaaS - Softueri si një shërbim, është realizimi i një zgjidhje të plotë të aplikacionit, i
përdorur si një shërbim me kërkesë të përdoruesit. Kjo është një nga implementimet e
para të shërbimeve të Cloud. Ajo ka origjinën në operacionet pritëse të kryera nga
ofruesit e shërbimeve të aplikimit, nga të cilat disa kompani u kanë ofruar të tjerëve
aplikacionet e njohura si menaxhimi i marrëdhënieve me klientin. Për universitete
ofrohen softuere përkatëse të nevojshme si Google Apps, Microsoft live@edu, Business
Productivity, Campus EAI etj.

Fig 1. Kategoritë e Cloud Computing. (Burimi: http://www.globaldots.com)
Në literaturë, teknologjitë që lidhen me migrimin e qendrës informatike në mjedisin cloud
computing, përveç teknologjive të lidhura me bashkëpunimin, janë përshkruar si teknologji që do
të sigurojnë një përmirësim të vazhdueshëm në fushën e teknologjive të informacionit,
pavarësisht nga kushtet ekonomike [4]. Modelet e prezantimit dhe implementimit të Cloud
Computing janë si në vijim:
▪

Cloud Publik - shërbimet në dispozicion të publikut janë në të vërtetë një koncept
outsourcing, pra, ideja që organizatat (institucionet, kompanitë, etj.) duhet të vetëm të
marrin shërbimet cloud nga ofruesit, pa u angazhuar në administrim dhe mirëmbajtje.

Këto shërbime janë pa pagesë ose të ofruara si model pay-per-use. Në përgjithësi, ofruesit
e shërbimeve cloud si Amazon AWS, Microsoft dhe Google kanë cloud të tyre dhe
operojnë infrastrukturën si dhe ofrojnë qasje vetëm përmes internetit.
▪

Private Cloud (cloud i brendshëm ose cloud i kompanisë) - shërbimet e brendshme që
përfitojnë nga teknologjia cloud computing, ku përdoruesit janë janë pronarë të cloudit të
tyre privat dhe e administrojnë, mirëmbajnë dhe përdorin atë vetë;

▪

Cloud Computing në komunitet - shërbimet kontrollohen dhe përdoren nga një grup
organizatash duke ndarë interesat e përbashkëta. Anëtarët e komunitetit ndajnë qasjen në
të dhënat e aplikacioneve dhe në cloud.

▪

Cloud Hybrid - një kombinim i Cloud publik dhe privat. Disa shërbime shfrytëzojnë
burimet e jashtme, duke përdorur një cloud publik, të tjera janë ende në domenin e
kontrollit të brendshëm.

2. Arkitektura cloud për institucionet e arsimit të lartë
Të menduarit, planifikimi dhe puna në cloud kërkojnë që universitetet të përballojnë sfidat
specifike tëcloud siç janë përkufizimet e pasigurta, privatësia, çështjet kontraktuale dhe
juridiksionale, rreziku dhemosperformimi, ndërveprimi, kapaciteti i rrjetit, stafi dhe perceptimet.
Arkitektura clpud mundëson tejkalimin e barrierave, siç janë çështjet e politikës dhe të kontrollit.
Në kampuse universitare shërbimet reja të cloud po u zënë vendin shërbimeve më të vjetra të
vetë-operuara, duke përdorur një "strategji aksidentale" të formuar rreth zgjedhjes së
konsumatorit, kulturës organizative dhe konsideratave rregullatore.
Kolegjet dhe universitetet janë gjithmonë në kërkim të përmirësimit të softuerit dhe harduerit të
tyre në mënyrë që të tërheqin studentët dhe të mbajnë ritmin me zhvillimet e shpejta në
teknologjitë digjitale. Cloud computing mund t'u sigurojë këtyre institucioneve mjetet e duhura
për të arritur këto ambicie, me çmime që ato mund t’i përballojnë. Për më tepër, zhvendosja e
përgjegjësisë tek ofruesit e jashtëm për menaxhimin e disa aspekteve të infrastrukturës së tyre
softuerike dhe harduerike mund të rezultojë në kursime të kostos në aspketin e fuqisë punëtore,
do të nevojitet më pak staf i shërbimeve të IT-ve se më parë.
Cloud computing publik do të sjellë benefite për universitet e mëdha. Përparësitë e saj mund të

jenë edhe më të mëdha dhe më të theksuara në kolegjet e vogla të cilat nuk kanë arritur akoma
shkallë të tillë kompjuterike ose nuk kanë fare dhe kanë vështirësi në rekrutimin e njerëzve me
aftësi adekuate të IT-së, ose ata që shqetësohen për aftësinë e tyre për të siguruar dhe mbrojtur të
dhënat. Duke kontraktuar një ofrues të shërbimeve cloud (ndoshta një tjetër universitet më i
madh), kolegjete vogla mund të adoptojnë aplikacione dhe shërbime më të vjetra, duke bërë të
mundur që kolegjettë kapërcejnë një brez të tërë të informatikës akademike, duke anashkaluar
shumë nga ato të kushtueshme dhe sfidat që u diskutuan më parë.
Figura nr.2 është një model i avancuar i arkitekturës cloud për universitet. Ajo është përshtatur
nga shtresat e cloud computing për universitetin. Çdo shtresë ofron shërbime që janë të
nevojshme në universitete. Në përdorimin e tij më të gjerë, termi cloud computing ka të bëjë me
shpërndarjen e burimeve të shkallëzuara të IT-së në internet, si në kundërshtim me pritjen dhe
funksionimin e këtyre burimeve në nivel lokal, si në një rrjet kolegji ose universiteti. Këto
burime mund të përfshijnë aplikacione dhe shërbime, si dhe infrastrukturën në të cilën ato
veprojnë.
Presioni i rritur në mjedisin arsimor (domosdoshmëria e hartimit të raporteve, monitorimi i
informacionit arsimor, demografik dhe financiar duke filluar nga momenti i regjistrimit
studentëve dhe deri në fund të fazës së edukimit) kombinuar me përparësitëeshumta që i ofron,e
bëjnë cloud computing të dëshiruar nga universitetet.Universitetet mbledhin të dhëna të shumta
për kualifikimeve të studentëve, normat e punësimit të studentëve në fusha të ndryshme të
aktivitetit, rezultate të fituara nga hulumtuesit etj. Nevojat e identifikuara nga analizimi dhe
raportimi i këtyre të dhënave çon në vendime të bazuara për përfshirjen e disiplinave të
ndryshme në kurikula, specializimin e institucionit, krijimin dhe / ose anulimine disa programeve
master etj.

Fig. 2: Arkitektura Cloud për Universitet. [6]
Procesi tjetër ilustron metodën në të cilën një konsumator shërbimi (studenti) mund të ketë qasje
dhendryshojë informacionin në një cloud të komunitetit. Përdorimi i suksesshëm i cloud
computing në arsimin e lartë presupozon ekzistencën e tre elementeve kyçe, virtualizimin
përkatës, inteligjencën nga rrjeti dhe një ekosistem të fuqishëm. Këto ofrojnë bazë për marrjen e
efikasitetit operacional, sigurinë, vazhdimin e aktivitetit, shkallëzimin, ndërveprimin që çon në
fund të inovacionit. Përveç kësaj, përfshirja e qeverisë në organizimin e një cloud-i të
centralizuar në nivelin e arsimit të lartë mundet të stabilizojë fushën akademike dhe të çojë në
rezultate të shpejta në kërkime dhe inovacion [7].
3. Cloud Computing në shkencë dhe arsim të lartë
Edukimi elektronik është një sistem kompleks që përfshin mësimdhënien në distancë,
mësimnxënien në distancë, materialet mësimore në forma të ndryshme elektronike, proceset
individuale dhe grupore të të mësuarit, tutorialin dhe punën interaktive. Pothuajse çdo institucion
i arsimit të lartë ka qendrën e vet informatike të dizajnuar dhe ndërtuar për përdorim të veçantë të
tij dhe kapacitetet e të cilit nuk bëhen të përshtatshme gjatë kohës për të përmbushur kërkesat e
studimeve shkencore dhe aktiviteteve edukative dhe janë njëkohësisht të shtrenjta për të ruajtur.
Në çdo term (semestër), praktike laboratorike dhe projekte praktike, studentët janë të angazhuar
për të kërkuar një harduer me kërkesa specifike të softuerit dhe një numër të madh kompjuterësh,

kryesisht me një harduer më të avancuar. Çështja kryesore është se si ne mund të sigurojmë
shkallën dhe besueshmërinë e aplikacioneve harduer dhe softuer të sistemeve të tilla informative
të domosdoshme në leksione dhe hulumtime dhe proceset arsimore. Problemi bëhet veçanërisht
alarmant kur një sistem i arsimit elektronik arrihet nga një numër në rritje i studentëve dhe
ligjëruesve [8]. Përgjigja më e mirë që teknologjitë e informacionit mund t'u japin përdoruesve të
institucioneve të arsimit të lartë dhe qendrat e tyre informatike është të zhvillojnë një model të
infrastrukturës së TI-së bazuar në konceptin Cloud Computing. Koncepti Cloud dhe
karakteristikat e tij mund të ndihmojnë një institucion të arsimit të lartë për të përmirësuar
produktivitetin e tij dhe për të lehtësuar menaxhimin e resurseve të ndryshme harduerike dhe
softuerike të nevojshme për një rrjedhë të qetë të edukimit elektronik, aktiviteteve shkencore
dhe kërkimore dhe projekteve të studentëve [9]. Stafi mësimdhënës do të përfitojë nga
mbështetja në përgatitjen e portofolit të mësimdhënies (prezantimet e leksioneve, konferencave,
artikujve etj.), në praktikën e mësimdhënies (metodat dhe teknikat e mësimdhënies, materialet
studimore, rezultatet) dhe në vlerësimin (metodat dhe teknikat e vlerësimit dhe menaxhimit të
rezultateve). Hulumtuesit do të përfitojnë nga përparësia e përdorimit të teknologjive më të
fundit, duke eksperimentuar rezultatet dhe komunikimin, duke paguar për përdorimin e këtyre
shërbimeve. Në universitet- studenti, stafi administrativ, stafi mësimdhënës dhe kërkuesit do të
jenë në gjendje të kenë të gjitha tri kategoritë e sistemit Cloud [11].
4. Sfidat e përdorimit të cloud computing në arsimin e lartë
Shumë sfida të cloud computing për arsimin e lartë kanë të bëjnë me risinë e saj relative dhe
nënvlerësimi e tregut për shërbimet cloud. Për arsimin e lartë, vendimi për përvetësimin e cloud
computingndikohet jo vetëm nga aspektet teknike dhe të kostos. Informacioni është lidhja e
gjallë e arsimit të lartë dhe vendimet për mënyrën e menaxhimit të këtij informacioni mund të
kenë konsiderata të gjera politike, sociale dhe ekonomike. Përvetësimi i cloud computing paraqet
shumë nga rreziqet dhe sfidat e njëjta të cilat përballohen kur merret vendimipër një marrëveshje
outsourcing tradicionale. Mundësia më e madhe që ofruesi i shërbimit ose burimet e tij mund të
jenë jashtë juridiksionit ose teritorit të qeverisë, megjithatë, mund të bëjnë disa nga këto
shqetësime më akute [21].

5. Zbatimi i strategjisë cloud për arsimin e lartë
Migrimi drejt cloud ka nevojë për një strategji të përcaktuar mirë që mbështet aftësitë e cloud
computing. Duke përfaqësuar një pjesë të rëndësishme të strategjisë IT të organizatës, migrimi
duhet të përafrohet me këtë. Suksesi i zbatimit të strategjisë varet nga ekzistenca e një arkitekture
të orientuar drejt shërbimit në nivelin e institucionit që ofron infrastrukturën e nevojshme për
zbatimin e cloud-it.
Për këtë sugjerohet një strategji migrimi drejt cloud-it, i formuar nga fazat e mëposhtme [7]:
-

Zhvillimi i bazës së njohurive rreth Cloud Computing,

-

Vlerësimi i fazës së tanishme të universitetit,

-

Eksperimentimi me format e ndryshme të Cloud Computing,

-

Zgjedhja e formës së Cloud Computing,

-

Zbatimi dhe menaxhimi i formës së zgjedhur të Cloud Computing.

6. Përfundim
Cloud Computing është një zhvillim i kohëve të fundit që siguron qasje të lehtë në burimet
informatike të performancës së lartë dhe infrastrukturën e magazinimit përmes shërbimeve të
uebit. Cloud ofron potencialin për kursimin e kostove, efikasitetin dhe performancën e
përmirësuar tek qeveritë, institucionet arsimore dhe kompanitë, përdoruesit privatë dhe individët.
Ofron një mundësi unike për vendet në zhvillim për t'iu afruar më shumë vendeve të zhvilluara
përmes përdorimit të objekteve të përbashkëta. Cloud është një evolucion që ka vazhduar për më
shumë se një dekadë, nëse jo që nga fillimi i informatikës elektronike. Cloud është thjesht një
model arkitekturor që përdor shumë nga komponentët e njëjtë të përdorur në qendrat e të
dhënave në mbarë botën sot në një mënyrë më fleksibile, më të përgjegjshme dhe më efikase.
Dallimi kryesor është se si këto komponente janë të lidhura së bashku me një plan dinamik të
kontrollit. Megjithatë, Cloud është një teknologji e kohëve të fundit me shumë çështje që duhet
të merren parasysh. Ka disa çështje teknike që përfshijnë shkallëzimin, elasticitetin dhe
mekanizmin e trajtimit të të dhënave, menaxhimin, besueshmërinë, pronësinë, performancën,
zhvillimin e sistemit dhe softuerin e licencës. Hulumtuesit akademikë kanë shprehur nevojën për

qasje në infrastrukturën informatike të shkallëzuar masive që u lejon atyre të përfundojnë
projekte dhe aktivitete hulumtuese që kanë qenë të vështira ose të pamundura më parë për shkak
të sasisë së të dhënave të përfshira. Meqenëse arsimi i lartë përballet me kufizimet buxhetore dhe
sfidat e qëndrueshmërisë, një qasje për lehtësimin e këtyre presioneve është informatikë cloud.
Me cloud-in, veprimtaritë e shërbimeve lëvizin "mbi kampusin" dhe një institucion kursen
shpenzimet paraprake të sistemeve të teknologjisë së ndërtimit dhe në vend të kësaj paguan
vetëm për shërbimet që përdoren. Me rritjen e kapaciteteve dhe me rënien e tyre, dhe kur
kërkesat dhe shërbimet e reja të bëhen të disponueshme, institucionet mund t'i plotësojnë nevojat
e anëtarëve të tyre shpejt dhe me kosto efektive.
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Lufta Tregtare dhe Roli i Merkantilizmit si Instrument Politik
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1. Hyrje
Eseu në vijim trajton konceptin e merkantilizmit si një ide ekonomike dhe si një instrument
politik për mbrojtjen e interesave të ngushta të shteteve. Eseu në fillim ofron një definicion
lidhur me atë se çfarë është merkantilizmi për të vazhduar me shpjegimin e fillimit dhe evoluimit
të këtij koncepti përgjatë historisë. Më tej, në kuadër të shpjegimit të historisë së merkantilizmit,
ofrohet edhe zbatimi praktik i kësaj ideje në Francën e shekullit të XVII-të. Eseu më pas
vazhdon me shpjegimin e lëvizjeve anti-merkantiliste të periudhës së pasluftës së dytë botërore
me krijimin e organizatave bazë ekonomike dhe politike globale. Eseu vijon me vendosjen e
ideve merkantilizmit në kontekst bashkëkohor duke shpjeguar luftën tregtare mes SHBA-së dhe
Kinës për të vazhduar me përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për ndalimin e luftërave
ekonomike. Në fund trajtohet edhe vendosja e taksës 100% e shtetit të Kosovës kundrejt Serbisë
si një vendim bazuar mbi idetë merkantiliste.

2. Merkantilizmi si Koncept
Merkantilizmi është nacionalizëm ekonomik me qëllim të ndërtimit të një shteti të pasur dhe të
fuqishëm. Në merkantilizëm qeveria forcon pronarët privatë të faktorëve të prodhimit. Të katër
faktorët janë ndërmarrësia, mallrat kapitale, burimet natyrore dhe fuqia punëtore. Ajo krijon
monopole, jep statusin pa taksa dhe jep pensione për industritë e favorizuara. Po ashtu, qeveria
imponon tarifa për importet dhe ndalon emigrimin e fuqisë punëtore të kualifikuar, kapitalit dhe
mjeteve. Për më tepër, mbi parimin e merkantilizmit qeveria nuk lejon asgjë që mund të
ndihmojë kompanitë e huaja në një vend të caktuar.

3. Fillet e Merkantilizmit
Merkantilizmi ishte teoria mbizotëruese në Evropë midis viteve 1500 dhe 1800. Të gjitha vendet
donin të eksportonin më shumë sesa ato që importoheshin. Në këmbim ata morën ar.

Merkantilizimi si ide mundësoi evoluimin e shteteve-kombeve nga hiri i feudalizmit. Gjatë kësaj
periudhe Hollanda, Franca, Spanja dhe Anglia konkurruan në frontet ekonomike dhe ushtarake.
Më pas këto vende krijuan njerëz të kualifikuar në punë të ndryshme dhe forca të armatosura.[1]
Arsyetimi më i rëndësishëm ekonomik për merkantilizmin në shekullin e gjashtëmbëdhjetë ishte
konsolidimi i qendrave rajonale të pushtetit nga epoka feudale në shtete të mëdha dhe
konkurruese. Shumica e politikave merkantiliste përfshinin rritjen e marrëdhënieve midis
qeverive të shteteve-kombeve dhe klasave të tyre tregëtare. Në këmbim të pagimit të taksave për
të mbështetur ushtritë e shteteve-kombeve, klasat tregëtare i detyruan qeveritë të zbatojnë
politika që do të mbronin interesin e tyre të biznesit nga konkurrenca e huaj.[2]
Në vitin 1690, John Locke argumentoi se çmimet ndryshojnë në përpjesëtim me sasinë e parave.
Locke gjithashtu tregon se pasuria e botës nuk është fikse, por është krijuar nga puna e njeriut.
Më pas, Adam Smith krijoi termin "sistem tregtar" për të përshkruar sistemin e ekonomisë
politike që kërkonte të pasurojë vendin duke kufizuar importet dhe duke inkurajuar eksportet.
Adam Smith perfundoi merkantilizmin me botimin e librit te tij të vitit 1776 "Pasuria e
Kombeve", një libër qe u konsiderua të jetë themeli i teorisë moderne ekonomike. Ai argumentoi
se tregtia e jashtme forcon ekonomitë e të dy vendeve. Çdo vend specializohet në atë që prodhon
më së miri, duke i dhënë atij një avantazh krahasues. Ai gjithashtu shpjegoi se një qeveri që e
vendoste biznesin përpara popullit të saj nuk do të zgjas.[3]. Këto shkrime kontribuan në
ngurtësimin e mësimin e mëtejshëm të merkantilizimit si ide ekonomike.

4. Merkantilizmi në Francën e Shekullit të XVII-të
Ndër shembujt tipikë të merkantilizmit ishte Franca. Merkantilizmi në Francë u zhvillua në
shekullin XVI pas ngritjes së monarkisë por kulmin e tij e arriti në kohën e Jean – Baptist
Colbert i cili shërbeu si ministër i financave i Mbretit Louis XIV nga viti 1665-1683. Ndikimi i
Colbert-it ishte aq i madh sa që koha e shërbimit të tij si ministër i financave u quajt
Colbertizëm. Colbert u përqëndrua fuqishëm në riorganizimin e industrisë dhe tregtisë. Sipas tij
për të rritur rolin e Francës në sferën ekonomike duhej përqëndruar në zhvillimin e tregtisë
ndërkombëtare. Mënyra më e mirë për t’u bërë konkurrencë vendeve të tjera ishte prodhimi i
mallrave me cilësi të lartë por njëkohësisht edhe ndërtimi i një flote tregtare për t’i shitur ato. Në
përpjekje për të rritur prodhimin nga vendet e tjera u sollën artizanë. Për tu siguruar që produktet
të jenë cilësore, Colbert bëri rregullore dhe specifikime strikte sipas së cilave duhej kryer procesi

i prodhimit. Colbert poashtu inkurajoi edhe formimin e kompanive të dedikuara për ndërtimin e
anijeve të cilat u përpoqën të sjellin fitim për vendin duke formuar kompani jashtë Francës.
Colbert krijoi priviligje për industritë vendase duke I favorizuar ato krahas importit. Shembull
konkret ishte rasti me prodhimin e dantellave[i].4 Qëllimi i Colbert ishte ndalimi i importimit të
dantellave dhe prodhimi I tyre në vend dhe për këtë arsye ai dha licensa për ata të cilët ishin të
interesuar në prodhim për t’i ndaluar pastaj të gjitha dantellat që vinin nga vendet e huaja në vitin
1667. Këto masa të ndërmarra arsyetuan në praktikë merkantilizmin si ide për avancimin
ekonomik të shteteve.

5. Masat e Ndërmarra Kundër Merkantilizmit në Nivel Global
Shkatërrimi që solli Lufta e Dytë Botërore i frikësoi kombet aleate dhe nxiti dëshirën e
bashkëpunimit global. Shtetet aleate e konsideronin merkantilizmin si të rrezikshëm dhe
globalizimin si shpëtimin e tij. Frika që u dhanë shkatërrimet e bëra gjatë Luftës së Dytë
Botërore vendeve aleate (SHBA, Kina, Anglia, Bashkimi Sovjetik dhe Franca) i shtyu ato të
krijoninKombet e Bashkuara (1945) Bankën Botërore (1945) dhe Organizatën Botërore të
Tregtisë (1994) . Këto vende merkantilizmin e shihnin si rrezik ndërsa globalizimin si shpëtimin
e tyre.

6. Riaktualizimi i Merkantilizmit
Edhe pse me botimin e veprës së Adam Smith (1776) ‘’The wealth of Nations ‘’ periudha
merkantiliste supozohej të merrte fund, kishte shtete të cilat politikat merkantiliste i përdorën në
vazhdimësi, madje edhe pas Luftës së Dytë Botërore.Pavarësisht se Kina dhe Bashkimi Sovjetik
ishin pjesë e kësaj iniciative, ato vazhduan të promovonin një formë të merkantilizmit.Shumica e
bizneseve të këtyre dy vendeve ishin në pronësi të shtetit dhe kjo u mundësonte atyre të kenë
kontroll të plotë mbi prodhimin dhe sidomos eksportin dhe importin.Pas një kohe këto biznese
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merkantiliste.Qeveritë e këtyre vendeve u pershtaten shumë mirë me politikat neo-merkantiliste.
Ata u mbeshtetën në një ekonomi kombinimi që udhëhiqej nga qendra, gjë që u lejoi atyre të
rregullojnë tregtinë e jashtme. Ata gjithashtu kontrolluan bilancin e pagesave dhe rezervat
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valutore. Udhëheqësit e tyre vendosën se cilat industri do të promovohen dhe ata u angazhuan në
luftërat e monedhës për t’i dhënë eksporteve vlera të ulëta të cmimeve.

7. Merkantilizimi në Kontekstin Bashkëkohor: Lufta Tregtare Ndërmjet ShBA-së dhe
Kinës.
Ekonomia globale ka pësuar një tronditje pas asaj që ndodhi mes dy fuqive më të mëdha
ekonomike globale Kinës dhe ShBA-ve, pasi kjo e fundit ngriti taksën në 25% ndaj produkteve
Kineze me një vlerë prej 34 miliard dollarësh. Ky vendim i marrë nga presidenti amerikan
Donald Trump, mori pergjigjen e menjëhershme nga pala tjetër me një rritje të taksës në 25%
ndaj 545 produkte amerikane, gjithashtu me vlerën prej 34 miliard dollarësh. Pekini e akuzoi
SHBA-në për, siç tha, fillimin e "luftës më të madhe tregtare në historinë ekonomike" “Pasi
Shtetet e Bashkuara i aktivizuan tarifat e tyre kundër Kinës, masat e Kinës kundër Shteteve të
Bashkuara hyjnë në fuqi menjëherë”, tha Lu Kang, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme në Pekin.

8. Përpjekjet Globale për Luftimin e Ideve Merkantiliste
Idetë merkantiliste në kontekstin bashkëkohor janë luftuar nga shtetet e ndryshme. Reagime te
ndryshme u vërejtën edhe nga aleatët ekonomik të këtyre dy vendëve. Bart Hordijk, analist i
tregut në kompaninë Monex Europe, me seli në Londër, tha se me hyrjen në fuqi të tarifave,
“është e qartë se konflikti tregtar është real”, “Kërcënimet nuk kanë mbetur boshe dhe retorika
tregtare e presidentit amerikan, Donald Trump, dëshmon të jetë më shumë sesa një hap që çon
drejt negociatave”, tha Hordijk. Bashkimi Evropian - blloku më i madh tregtar në botë - e ka çuar
rastin në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe ka ndërmarrë tarifa hakmarrëse ndaj SHBA-së.
Ndërsa Kancelarja gjermane, Angela Merkel, ka thënë se Bashkimi Evropian do të bëjë çdo
përpjekje për të shmangur luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara, porse edhe Uashingtoni duhet
t'iu bashkohet këtyre përpjekjeve. Së fundmi gjatë takimit të dy liderëve Trump dhe Xi Jinping
në samitin e G20 u diskutua rreth kësaj çështje për herë të parë që kur kjo luftë tregtare nisi. Të
dy palët kanë rënë dakord të ndalojnë tarifat e reja tregtare për 90 ditë në funksion të dialogut,
thotë SHBA. Gjithashtu Kina thotë se ata ranë dakord të mos vendosin ndonjë tarifë të re tregtare
pas 1 janarit. Këto përpjekje dëshmojnë shmangien nga idetë merkantiliste në një epokë e cila
është gjithmonë e më e globalizuar në aspektin ekonomik.

9. Taksa e Kosovës Ndaj Produkteve Serbe si Ide Merkantiliste
Në fund të vitit 2018 shteti i Kosovës si një kundërpërgjijgje ndaj veprimeve sabotuese të Serbisë
kundrejt Kosovës vendos taksën prej 100% ndaj mallërave serbe. Ndonëse kjo taksë është
përceptuar si një veprim thuajse plotësisht i motivuar nga politika, vendimi në fakt gëzon në vete
edhe një dimension të fuqishëm ekonomik. Më saktësisht, vendosja e një takse prej 100% në
produktet serbe është një vendim që ka një karakter të fuqishëm merkantilist mbi faktin se në
mënyrë direkte shkatërron gjendjen ekonomike të një vendi dhe njëkohësisht forcon ekonominë e
vendit i cili ndërmerr këtë vendim. Ky vendim ndonëse mund të përceptohet në një mënyrë si jodiplomatik pasiqë tregon një qasje të theksuar proteksioniste, dëshmon që idetë merkantiliste
janë të fuqishme dhe që janë një tregues që interesat e ngushtë të shteteve janë parësorë në raport
me pozitën e tyre në skenën ndërkombëtare.

10. Konkluzioni
Eseu në vijim shpjegoi konceptin e merkantilizmit dhe peshën e këtij koncepti për shtetet në
raport me njëri-tjetrën. Eseu dha një histori të konceptit të merkantilizimit duke ndaluar te Franca
e shekullit të XVII-të ku u shpjegua zhvillimi i merkantilizmit në periudhën e ministrit Colbert.
Më tej, diskutimi në ese u përqendrua te përpjekjet e vazhdueshme për largimin nga idetë
merkantiliste përmes krijimit të disa organizmave mbikombëtar. Lufta aktuale tregtare mes
SHBA-së dhe Kinës dëshmoi që idetë merkantiliste vazhdojnë të qëndrojnë pa marrë parasysh
përpjekjet për luftimin e tyre. Taksa e Kosovës e vendosur ndaj shtetit serb tregoi që edhe
Kosova në një masë ndjek parimet merkantiliste. Përfundimisht, merkantilizmi është një koncept
i rëndësishëm dhe gjithmonë aktual duke patur parasysh që vë në qendër interesat e ngushta të
shteteve- parim i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare.
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Abstrakt
Përhapja e internetit në botë ofron shumë mundësi për shumë njerëz në mbarë botën, që ta
shfrytëzojnë atë në mënyra të ndryshme. Kur bëhet fjalë për të rinjët, përdorimi i internetit është
kryesisht për qëllime sociale dhe argëtuese. Megjithatë, është shumë e qartë se interneti siguron
jo vetëm lidhjet sociale dhe argëtuese, por edhe informacione akademike dhe shkencore. Përveç
kësaj, interneti mund të përdoret si një mjet informimi për të mësuar për lajmet e fundit në të
gjithë botën që u shërben qëllimeve të ndryshme, si për shembull informimi rreth një sporti apo
një shkence. Prandaj, mund të thuhet se interneti është burimi i përhapjes së informacionit në
mënyrë të shpejtë në një audiencë të madhe dhe për të shkuar përtej kufizimit të kohës dhe
hapësirës. Në dritën e informacionit të mësipërm, është shumë e rëndësishme që të inkurajohen
studentët që të përdorin këtë burim të paçmuar për të marrë çfarëdo lloj informacioni që ata kanë
nevojë në studimet e tyre akademike. Për arsyet e përmendura më lart, qëllimi i këtij punimi
është ta vertetojmë se sa të rinjët e përdorin internetin për rrjete sociale e sa për të mësuar.
1. Hyrje
Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë ka ndikuar shumë në çdo aspekt të jetës dhe ka bërë një
revolucion në shoqërinë moderne shkaku i këtyre zhvillimeve viteve të fundit jeta jonë ka
ndryshuar në shumë aspekte si në: mënyrën e të jetuarit, mënyrën e të mësuarit, shprehitë tona
ditore etj..
2. Shfrytëzimi i internetit për rrjete sociale
Sot padyshim secili nga ne ka të paktën një llogari të hapur në ndonjërin nga rrjetet sociale, disa
nga ne i shfrytzojmë rrjetet sociale çdo ditë, disa më rrallë e disa gjatë gjithë kohës. Madje bëhen

edhe të varur prej tyre. Të gjitha moshat sot janë aktive në internet mirëpo ata që më së shumti i
gjejmë në këto rrjete sociale padyshim janë të rinjët mes moshave 14 dhe 25 vjeçe. [3] Në një
hulumtim që është bërë rreth kësaj çështjeje janë intervistuar mbi 120 persona dhe nga përgjigjet
e tyre ka rezultuar se mbi 70% nga respondentët i njohin rrjetet sociale më të popullarizuara si
Facebook, Instagram, Snapchat etj. Nga përgjigjet në pyetjen se cilin prej rrjeteve sociale e
përdorni më shumë, ka rezultuar se rrjeti social Instagram zë vendin e parë në përdorim nga të
rinjët si rrjeti social më i përdorur ndërsa pas tij janë rrjetet tjera si Snapchat dhe Facebook.
Ndërsa koha që të rinjët shpenzojnë në internet brenda ditës është më shumë se dy orë. Sipas tyre
kontaktet në internet nuk janë edhe aq të rëndësishme dhe se shumicën e njerëzve qe i
kontaktojnë i njohin edhe në botën e jashtme dhe rrjetet sociale i shohin kryesisht si një mjet që
lehtëson komunikimin me njerëzit.
Qëndrimi i gjatë në rrjete sociale padyshim që të rinjtë i largon nga shumë aktivitete të tyre. Nga
studimet rrjedh se të rinjët kanë pranuar se rrinë gjatë në internet, por prapseprapë thonë që e
menaxhojnë kohën e tyre pavarsisht se ata qëndrojnë gjatë në rrjetet sociale. Në figurat e
mëposhtme mund të shihen përgjigjet e dhëna në dy nga pyetjet e bëra rreth kësaj çështjeje.

Figura 1. Rrjetet sociale të përdora më së shpeshti

Figura 2. Koha e harxhuar në rrjete sociale në raport me kohën e harxhuar në studime
Qëndrimi i gjatë para ekranit të telefonit ose kompjuterit padyshim që ndikon në gjendjen fizike
dhe psikike të të rinjve, ku të rinjtë shpesh ndihen të lodhur dhe kanë shpesh probleme edhe me
shikimin pasiqë sytë ndjejnë lodhje shkaku i rrezeve ultra-vjollcë që lëshojnë paisjet
teknologjike.
3. Shfrytëzimi i internetit për studime
Falë zhvillimeve të shumta të teknologjisë, sot njerëzimi i është mundësuar që secili individ të
ketë në dispozicion shumë informacione në shtëpi. [1]Para disa viteve nxënësit kanë mësuar
kryesisht në shkollë dhe nga librat që i kanë pasur dhe kanë qenë shumë të kufizuar, njëkohësisht
edhe mësimdhënësit ndërsa sot gjithçka ka ndryshuar. Çdo nxënës ka mundësi që të gjejë
materiale të ndryshme për ta zgjeruar dijen e tij, por sa nga ta e shfrytzojnë internetin për ta
ndriquar mendjen e tyre?
Në internet, sot eksiztojnë kurse dhe materiale të ndryshme për çdo drejtim që një i rim und të
dëshirojë ta studionjë, mjafton që një i ri të bëjë pak shfletim dhe do të gjejë informcione për
çfardo teme që i intereson. [2] Në disa studime që janë bërë në disa shkolla Angleze ku janë
intervistuar mbi 100 të rinjë mes moshes 19-20 vjeçare, rreth 24% prej të intervistuarve besonin
fuqishëm se ata internetin e kanë si një mjet edukativ, 70% e tyre besonin se intereti mund të jetë
si një burim mesatar për edukimin e tyre ndersa 6% nga ta u deklaruan se nuk e përdorin fare

internetin për të mësuar dhe se kjo gjë nuk ka efekt për ta. Gjithashtu qëllim i këtij studimi ishte
edhe ta zbulonin se cilën pjesë të internetit studentët e përdorin për mësime, rreth 80% e tyre u
deklaruan se përdorin motorët e kërkimit në internet për të kërkuar materiale edukative dhe
shumica nga ta e konfirmuan se internetin e përdorin shpesh për lëndët shkollore dhe për ti bërë
detyrat e shtëpisë etj.. Gjithashtu ata pohuan se përdorin shpesh edhe fjalorët dhe aplikacionet
për përkthim e sidomos në rastet kur nga ta kërkohet ndonjë punim (shkrim) akademik, ndërse
blogjet dhe metodat-plateforma E-learning ata thanë se nuk i përdorin edhe aq madje shumica
nuk janë të informuar as se çka janë ato.
4. Konkluzion
Në përgjithësi nga hulimtimet e shumëta që janë bërë ka rezultuar se shumica e studentëve
mendojnë se ata mund ta përdorin internetin si mjet edukimi dhe një pjesë e vogël e tyre thanë se
ata nuk e përdorin internetin për qëllime edukative edhe pse sot është një nga mënyrat më të mira
për t’u edukuar. Ka zona të caktuara në të cilat studentët ndihen rehat gjatë përdorimit të
internetit të tillë si motorët e kërkimit në Internet, të cilët përdoren lehtë dhe me efikasitet dhe
preferohen nga 80% e pjesëmarrësve në këtë studim. Gjithashtu, ata thanë se përdorin rrjetet
sociale për të ndarë njohuritë dhe për të folur rreth lëndëve shkollore. Ata pohuan gjithashtu se
leht mund ta përdorin internetin për të gjetur burime informacioni, pjesëmarrësit deklaruan se
përdorin fjalorë elektronikë, enciklopedi elektronike dhe mjete përkthimi për t'i ndihmuar ata të
shkruajnë detyrat e shtëpisë dhe të bëjnë projektet e tyre. Ndërsa fushat e vetme problematike që
dukej se pjesëmarrësit nuk ishin shumë të mirë ishin bloget, wiki dhe e-learning portalet.Arsyeja
mund të jetë se nxënësit dhe mësuesit nuk mund të përballen me të vërtetë me ta në mënyrë
efikase dhe përshtatshme dhe se nuk janë shumë të njohur me këto opsione të internetit, si dhe
me revistat arsimore dhe programet e bazës së të dhënave.
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1. Hyrje
Qëllimi i këtij punimi është ta analizoj politikën e jashtme të shteteve të vogla, me fokus të
posaçëm në Republikën e Kosovës, si rast i veçantë. Politika e Jashtme e shteteve të vogla
meriton një analizë të posaçme, meqë këtyre shteteve zakonisht ju mungojnë burimet financiare
dhe njerëzore, por edhe potenciali ushtarak dhe ekonomik për realizimin e qëllimeve të politikës
së jashtme. Në një situatë të tillë, këto shtete duhet të jenë tejet të kujdesshme në dizajnimin e
politikës së tyre të jashtme, por edhe në parashikimin e mekanizmave të nevojshëm për
realizimin e qëllimeve të kësaj politike të jashtme. Duke u nisur nga fakti se shtetet e vogla nuk
posedojnë ndonjë potencial të fuqishëm ushtarak, ekonomik dhe politik, si elemente kryesore apo
burime primare të cilat iu sigurojnë shteteve të vogla pozita solide në marrëdhëniet
ndërkombëtare, shtetet e vogla ndeshen vazhdimisht me kufizime dhe pozitë inferiore në arenën
ndërkombëtare. Edhe pse sipas të drejtës ndërkombëtare shtetet e vogla do të duhej trajtuar si
plotesisht të barabarta me shtetet tjera, atyre si rezultat i kufizimit të burimeve të lartpërmendura,
iu imponohen kufizime në përmbushjen e qëllimeve të politikës së jashtme.6

Megjithatë, përvoja tregon se disa shtete të vogla, pavarësisht kufizimeve të këtyre burimeve,
kanë arritur që të kenë një pozitë solide në kuadër të marrëdhënieve ndërkombëtare. Këto shtete
në mënyrë specifike kanë arritur që në disa sfera të jenë të përfaqësuara me të drejta plotësishtë
të barabarta duke i përdorur potencialet e tyre në fusha të ndryshme dhe që kishin impakt në
marrëdhëniet ndërkombëtare. Shtetet si Zvicra, Austria, Izraeli edhe pse të vogla për nga

5

Gëzim Bajrami, student i vitit të tretë të Shkencave Politike në kuadër të Kolegjit Universum, Kampusi në Ferizaj.
Për një përshkrim detaj të pozitës së shteteve të vogla në marrëdhëniet ndërkombëtare shih Christine Ingebritsen,
Iver Neumann and Sieglinde Gstohl (eds.) Small States in International Relations, University of Washington Press
2012. Poashtu për të kuptuar realitetin e shteteve të vogla në sigurinë ndërkombëtare shih Anders Wivel, Alyson
Bailes and Clive Archer (eds.), Small States and International Security: Europe and Beyond,Routledge, 2014.
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madhësia territoriale dhe popullsia kanë arritur që ato të jenë shtete me ndikim në marrëdhëniet
ndërkombëtare, gjithashtu në këtë drejtim vlen të përmendën edhe shtetet si Belgjika dhe
Luksemburgu të cilat konsiderohen si shtete me mjaft ndikim në Bashkimin Evropian.

Duke e parë se politikat ndërkombëtare apo shtetet e mëdha e kanë ndryshuar qasjen në politikat
e tyre të jashtme në favor të shteteve të vogla, kjo, në një farë mënyre i vie në pozitë më të
volitshme shtetet e vogla që ta rrisin bashkëpunimin me këto shtete, në mënyrë që ato të
përfaqësohen sa më shumë që është e mundur, gjithmonë duke shfrytëzuar potencialet e tyre në
bashkëpunim të ngushtë me këto shtete përkrahëse. Disa nga specifikat e shteteve të vogla dhe që
konsiderohen si të një rëndësie të veçantë janë anëtarsimet apo integrimet në organizatat e
ndryshme ndërkombëtare. Politikat e shteteve të vogla janë të fokusuara kryesisht në politikat e
jashtme, në fusha të veçanta siç mund të jetë, interesimi i shtuar për aleanca regjionale, gjithashtu
deri sa të arrihen këto integrime, shtetet e vogla luajnë rol neutral deri në gjetjen e një aleance të
besueshme apo edhe të qëndrueshme, nga e cila konsideron që bashkëpunimi të jetë sa më vital, i
fuqishëm dhe afatgjatë.

Kosova si një vend me një popullatë të vogël si dhe pjesëmarrje tejet të kufizuar në organizatat
ndërkombëtare, është bërë një nga temat kyçe në politikat ndërkombëtare dhe globale, duke
pasur parasysh pozitën e saj gjeostrategjike të ndikimit, ndarjes, apo kufirit siç njihet edhe kufiri
mes lindjes dhe perëndimit. Shtetet perëndimore janë në një pozicion tepër fragjil për të ruajtur
kufirin e tyre, gjithmonë duke u munduar që shtrirja apo ndikimi i lindjes të mos ketë mundësi që
ta zgjerojë shtrirjen e saj në shtetet e vogla si Kosova, Mali i zi dhe Maqedonia. Kosova si një
shtet i vogël dhe aktualisht një ndër shtetet më të reja në botë, akoma ka një rrugë të gjatë e të
mundimshme në arritjen e qëllimeve të saj të politikës së jashtme.

2. Objektivat dhe Bartësit e Politikës së Jashtme të Republikës së Kosovës
Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008, Kosova ka qenë e detyruar t’i rreket
detyrës së vështirë të dizajnimit të politikës së saj të jashtme, por edhe që nga asgjëja të filloj
krijimin e institucioneve të nevojshme për realizimin e kësaj politike. Rrjedhimisht, me 3 prill
2008 Qeveria e Kosovës e formoi Ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërkaq në tetor të këtij viti
filloi dërgimi i ambasadorëve të parë në dhjetë shtetet që tashmë e kishin njohur pavarësinë e

Kosovës.7 Ndërkohë u përcaktuan edhe objektivat kryesorë strategjik të politikës së jashtme dhe
u hapën edhe tetë ambasada të tjera. Objektivat e përpiluara të politikës së jashtme të Republikës
së Kosovës janë të bazuara në tri kërkesa kryesore. Kërkesa e parë ndërlidhet me konsolidimin e
shtetit të Kosovës, që në rend të parë nënkupton “përmbylljen e procesit të njohjes
ndërkombëtare të shtetit të Kosovës dhe anëtarësimin në organizatat kryesore ndërkombëtare e
nismat rajonale”. Poashtu, kjo kërkesë i referohet edhe “forcimit të sigurisë dhe stabilitetit të
brendshëm dhe të mirëqenies sociale e ekonomike të vendit”8. Nga ana tjetër, kërkesa e
dytëndërlidhet me “formulimin dhe zbatimin e një politike të jashtme, e cila do të jetë në
përputhje me interesat shtetërore të Republikës së Kosovës”. Së fundi, kërkesa e tretëka të bëjë
me “ndërtimin e mekanizmave institucionalë efektivë, që do të jenë bartës të politikës së jashtme
të Republikës së Kosovës”.9

Rrjedhimisht, si shteti më i ri në botë, objektivat më të rëndësishëm strategjik të politikës së
jashtme të Kosovës përfshinin “konsolidimin e shtetit të Kosovës” dhe “avancimin e
vazhdueshëm të pozitës ndërkombëtare të Kosovës” si dhe “forcimin e mbështetjes
ndërkombëtare për njohjen e sovranitetit të Kosovës”. Në përputhje me këtë, “sigurimi i njohjes
së shtetit të Kosovës” u konsiderua si “parakusht për konsolidimin e brendshëm të shtetit të
Kosovës”.10 Prandaj, përveç rrjetit të shërbimit diplomatik edhe të gjithë bartësit e politikës së
jashtme të Republikës së Kosovës u angazhuan në lobimin për njohjen e pavarësisë së vendit dhe
realizimin e objektivave të politikës së jashtme. Ministria e Punëve të Jashtme ka rol kyç në
pëpilimin e prioriteteve të politikës së jashtme të Kosovës dhe në koordinimin e të gjitha
aktiviteteve të të gjithë bartësve për përmbushjen e këtyre prioriteteve. Përveç Ministrisë së
Punëve të Jashtme, sipas Nenit 84 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Presidenti i
Republikës poashtu ka kompetenca të rëndësishme në politikën e jashtme të vendit. Ndër tjera,
Presidenti e përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë, i nënshkruan marrëveshjet
ndërkombëtare në pajtim me Kushtetutën, por edhe e udhëheq politikën e jashtme të vendit.11
Bartës tjerë të rëndësishëm të politikës së jashtme të Kosovës janë edhe Kryeministri, Zëvendës
7
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8
Objektivat Strategjikë të Politikës së Jashtme’, Ministria e Punëve të Jashtme, Republika e Kosovës, Prishtinë,
2008.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 84, Prishtinë, 15 qershor 2008.

Kryeministri i politikës së jashtme, Komisioni parlamentar për punë të jashtme dhe Ministria e
Integrimeve. Pas shpalljes së pavarësisë, deri në fund të vitit 2008, pavarësinë e Kosovës e
njohën 53 shtete, ndërkaq që sot numri i përgjithshëm i njohjeve ka arritur në 116.12

3. Sfidat e Politikës së Jashtme të Republikës së Kosovës
Sot, më tepër se 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka arritur një varg suksesesh në
fushën e politikës së jashtme. Përveç njohjes tanimë të përmendur nga 116 shtete, Kosova ka
arritur të anëtarësohet edhe në disa organizata të rëndësishme ndërkombëtare si Fondi Monetar
Ndërkombëtar (FMN), Banka Botërore (BB), por edhe në Federatën Ndërkombëtare të
Asociacioneve të Futbollit (FIFA) dhe Unionin Evropian të Asociacioneve të Futbollit (UEFA).
Njëkohësisht, Republika e Kosovës ka arritur të anëtarësohet edhe në 35 organizata të tjera të
rëndësishme ndërkombëtare dhe rajonale.13 Megjithate, përkundër këtyre sukseseve të arritura,
politika e jashtme eRepublikës së Kosovës ende vazhdon të ballafaqohet me sfida serioze.

Në rend të parë, shteti i Kosovës vazhdon të mos njihet nga një numër i madh shtetesh, përfshirë
edhe Rusinë dhe Kinën si anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së
Kombeve të Bashkuara (OKB), pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) 14 dhe një varg
shtetesh tjera të rëndësishme. Poashtu, gjatë këtyre 10 viteve Kosova nuk ka arritur të pranohet
në një varg organizatash ndërkombëtare, në rend të parë në OKB15, por edhe në Këshillin e
Evropës, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Organizatën Arsimore,
Shkencore dhe Kulturore të Kombeve të Bashkuara (UNESCO), Organizatën Ndërkombëtare të
Policisë Kriminale (INTERPOL)16 e të tjera.

Nga ana tjetër, Kosova shënon ngecje serioze në krahasim me të gjitha vendet tjera të rajonit
edhe sa i përket integrimeve Euro-Atlantike, respektivisht anëtarësimit në BE dhe NATO. Për
‘Njohjet ndërkombëtare të Republikës së Kosovës,’ Ministria e Punëve të Jashtme, Republika e Kosovës,
http://www.mfa-ks.net/politika/483/njohjet-ndrkombtare-t-republiks-s-kosovs/483
13
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shkak të mosnjohjes nga pesë shtete anëtare të BE-së, rruga e anëtarësimit të Kosovës në BE ka
qenë që nga fillimi më e vështirë se e shteteve të tjera të rajonit. Rrjedhimisht, pas shumë
angazhimeve, Kosova arriti ta nënshkruaj Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit dhe Stabilizimit
me BE-në më 12 Dhjetor 201217, si shteti i fundit në rajon. Nga viti 2011, përafrimi i Kosovës
drejt BE-së është i kushtëzuar në mënyrë serioze me përparimin në dialogun e Brukselit për
normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të ndërmjetësuar nga BE. Nga ana tjetër, sa i përket
anëtarësimit në NATO, Kosova shënon ngecje edhe më të madhe, në rend të parë për shkak të
mungesës të ushtrisë. Krijimi i ushtrisë në dhjetor të këtij viti do të duhej të hapte perspektiva
premtuese në këtë drejtim, mirëpo mbetet të shihet se me çfarë tempo do të zhvillohet përafrimi i
Kosovës drejt NATO-s.18 Një problem tjetër për Kosovën është se mbetet vendi i vetëm në
Ballkanin Perëndimor dhe pothuajse në gjithë Evropën qytetarëve të të cilit ju privohet e drejta
për lëvizje të lirë në shtetet e zonës Shengen, edhe pse bazuar në raportin e përfaqëusesve të
Bashkimit Evropian, vendi ynë i ka plotësuar të gjitha këto kriteret për lëvizje të lirë, mirëpo
çështjet procedurale dhe ato teknike akoma na pamundësojne një gjë të tillë, pra levizjen e lirë,
këtu vihet në pah ndikimi apo neglizhenca e shteteve Evropiane të cilat akoma nuk na kanë
njohur, pasi këto shtete në mënyrë direkte apo indirekte paraqesin pengesa në këtë proces.

Në situatën e tanishme, kur pranimi i njohjeve të reja dhe anëtarësimi në organizata
ndërkombëtare është bërë tejet i vështirë, ndoshta një nga sfidat më serioze për Kosovën është
mosekzistimi i

një plan veprimi të menduar mirë dhe të koordinuar nga gjithë akterët e

politikave të jashtme në Kosovë. Problem shtesë në këtë drejtim padyshim është edhe politizimi i
shërbimit diplomatik duke emëruar militant partiakë dhe duke injoruar meritokracinë brenda
shërbimit, si në rastet e emërimeve ashtu edhe të promovimeve. Poashtu, situata e brendshme e
përfshirë nga korrupsioni, krimi i organizuar dhe nepotizmi, e vështirëson realizimin e qëllimeve
të politikës së jashtme të vendit. Ekziston një nevojë urgjente për një plan inovativ dhe
gjithëpërfshirës për të marrë njohje të reja si dhe një trup ndër-institucional që do të merret me
zbatimin e plotë të këtij plani.19
17
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4. Përfundim
Që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në 17 Shkurt 2008, diplomacia Kosovare është në një
maratonë të vazhdueshme në promovimin e vlerave për njohje të reja, pasi përmes njohjeve të
reja dhe në numër sa më të madh të njohjeve, vendi ynë arrinë synimet e saja për anëtarësime në
organizata ndërkombëtare siç janë; OKB, BE, UNESCO etj. Shtetet e vogla si vendi ynë në
mungesë të një ekonomie konkuruese me shtetet e BE-së karshi shteteve të tjera është duke e
pasurtë vështirë inkuadrimin e saj në qarqe të rëndësishme ndërkombëtare, dhe kjo si rezultat i
mungesës së potencialit ekonomik, edhe pse në marrëdhëniet ndërkombëtare të gjitha shtetet
duhet të trajtohen si të barabarta. Do të ishte shumë e rëndësishme që vendi ynë të ndjek përvojat
e shteteve të vogla në mënyrë që ti shfrytëzojnë potencialet e tyre dhe ndjekin praktikat më të
mira të mundshme për arritje të objektivave kryesore, anëtarësimin në këto organizata.
Ndryshimi i politikave ndërkombëtare karshi shteteve të vogla do të duhej të ishte një mundësi e
mirë edhe për vendin tonë që të pozicionohej në mesin e shteteve me ndikim dhe të rritej
bashkëpunimi sa më vital dhe afatgjatë, kjo pasi do të duhet të ishte edhe synimi primar i
shteteve të vogla si vendi ynë. Vendi ynë mund të themi që ka bërë një punë të palodhshme në
hartimin dhe dizajnimin e politikës së jashtme pas themelimit të Ministrisë së Jashtme duke
dërguar ambasadorë në shtetet të cilat tashmë e kishin njohur Kosovën si shtet te Pavarur, përmes
dërgimit të tyre synimi kryesor ishte konsolidimi dhe avancimi i pozitës së Kosovës në arenën
ndërkombëtare. Pavarësisht një rruge të vështirë që kishte para vetës vendi ynë, gjithashtu i
kishte edhe sukseset e saja në anëtarsimin në disa organizata të rëndësishme ndërkombëtare si,
FMN, BB, UEFA, FIFA etj. Politikat e jashtme të Kosovës kanë akoma para vetes punë për të
bërë në anëtarsimin e saj në organizata vitale dhe shumë të rëndësishme siç janë: OKB, BE,
OSBE, UNESCO dhe në këtë aspekt punohet në një intensitet të shtuar deri në arritjen e këtyre
objektivave, edhe pse kohëve të fundit vendi ynë është ballafaquar me probleme shumë serioze
në politikat e jashtme ndërkombëtare dhe kjo ka ardhur si rezultat i disa veprimeve jo të matura
në hartimin e këtyreve politikave, duke i shfrytëzuar pozitat diplomatike për qëllime të ngushta
partiake dhe nuk është konsideruar fare apo marrë në konsiderim dërgimi i personave që kanë
merita ta promovojnë vendin tonë në arenën ndërkombëtare.

for Open Society (KFOS), December 2017.
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Abstract
Due to the variability of assessment methods, professors have the chance to make use of different
strategies in order to evaluate their students. The present study was conducted with 14 professors
and 95 students, all from the English Language Department at Universum College, in order to
clarify and understand the attitudes of both students and professors towards summative and
formative assessment. Data were collected through questionnaires which indirectly included
questions about students’ and professors’ opinion on formative and summative assessment.
Consequently, understanding the need and wants of the professors and students’ body, this
research aimed at unravelling the obstacles that current evaluation practices put in the way and
perhaps encouraging professors and students to embrace assessment methods that might be
beneficial for the students’ evaluation process.
Keywords: summative assessment, formative assessment, English Language, assessment
practices

1. Introduction
Over the past years, effective learning techniques and assessment methodologies have become an
important part of education reforms. According to Spector et al. (2016), these reforms highlight
the connection between students’ learning and the methods used by teachers to assess students’
performance in order for the former to experience meaningful learning. Assessment itself
produces information about students’ competencies and it gives an overview of their thinking,
perceptions, and emotional processes and if used correctly, it can yield useful information for
modifying the teaching and learning activities as needed. Many scholars have studied existing
types of assessment methodologies and the biggest distinction had been made between formative
and summative assessment (Clark et.al., 1998; Wine et.al., 1986; Barnes et.al., 1989)

While competition is considered fun by some and necessary by others, the way to develop a
society, a specific group, or even an individual is something that baffles scholars and mentors as
far as teaching is concerned. Development is characterized by progress while it still remains
dependent on constantly advancing the progress or overcoming the obstacles that come with it,
and that is where assessment comes in. While building any given object one would rather fix any
errors and faulty equipment along the way rather than waiting to see an unwanted product all the
way in the end. As it seems, formative assessment defies this logic. According to Panadero et al.
(2016), the essential characteristic of formative assessment is to enable learning while
continuously working to build and consolidate students’ understanding and skills.

The adoption of formative assessment has realistic means to improve the quality of learning and
this arouse the desire to practice this form of assessment. The usual claim as to why formative
assessment is prevented to be used, is influenced from embracement of its contrast – the
summative assessment, which despite promoting stress and anxiety with the prearranged tests
and exams, still inhibits the use of the other. The goal of using summative assessment is to
recapitulate the overall knowledge after the accomplishment of a course or unit. It is an
assessment of learning and it exists by means of tests, observations, projects, interviews and so
forth. However, summative assessment is not limited to evaluating only on completion of a
course, it can be applied and used throughout the course, like in the UK where they distanced
themselves from end-of-course exams aiming to envelope students’ knowledge and learning

throughout the process. Scriven (1967) claimed that while all assessment techniques can be
summative, we can only have some as formative. He devised the terms formative and summative
evaluation, and accentuated how the two differ in their objective in the way they seek
information and how they use it. Based on his opinion, formative evaluation gathers information
to assess the effectiveness of a certain syllabus and then guide school system choices to decide
which program to embrace and the way to advance in it.

More recently, Black and Wiliam (1998a) have stated that significant learning expansions are
feasible when teachers introduce formative assessment into their classroom practices. It is clear
from their review, and from other studies (Black and Atkin, 1996) that succeeding in this is by
no means undemanding. As Black and Wiliam (1998b) highlighted, these modifications are hard
to be implemented even in ideal conditions, meaning, that improving formative assessment will
not be effortless. There is no simple supplemental solution in changing the existing practices
while expecting sharp compensation. On the contrary, if the significant advances of which the
evidence seems to promise are to be secured, this will only be achieved if each teacher finds
his/her own ways of enveloping the lessons and ideas that are set out above into her or his own
arrangements of classroom work.

Based on this premise, this study aimed at revealing the practical implementation of formative
and summative assessment from the perspectives of professors and students by focusing attention
on the English Language program at Universum College. Given that little work has investigated
the perceptions of formative and summative assessment, the present study aimed at detecting the
most used assessment methodologies, as perceived by professors and students, in order to
highlight the strengths and weaknesses of actual assessment methods and to propose possible
effective methods to be used for assessment purposes.

2. Literature Review
Solving the matter of motivation perplexes all aspects, whether in life, in general or simply in the
need to advance, making this an issue that is not to be neglected, although many tactics are
established in areas like medicine, bioengineering, mathematics and so forth. Students often
stress the question of their own potential and usually end up being trapped by their own fears at

the first sign of inconveniency, and as a result many of them drop out. Perseverance is what is
needed for motivational techniques to ‘kick in’. Many researchers have various opinions when it
comes to summative assessment and its relation to motivation (Jongekrijg and Russell, 1999;
King and Behnke, 1999). Some claim that this type of assessment causes anxiety and stress, thus,
diminishing concentration and the desire to learn while others say that testing pushes students to
surpass their self-set limits as it takes the form of a live threat. The popular definition of sudden
anxiety, during or prior to a test, is usually derived from two connected factors commonly
referred to as worry and emotionality (Hembree, 1988). Yet, a beneficial gain to students when
confronted with formative assessment tasks instead is the ability to relieve stress or test anxiety
when they are being assessed.
New findings have highlighted that many study fields need a new approach in education and
pointed out the need for interdisciplinary interactions and implementation of formative
assessment methods to prepare multipurpose personnel to be able to contribute in the future. The
National Science Foundation (NSF) and Integrative Graduate Education Research Traineeship
Program (IGERT) are responsible for funding over 100 programs related to this need. Therefore,
they have established an incorporative study which tracked students’ success and the benefits
they gathered throughout their studies, also showing concern to students’ attitudes and
experiences. The study was conducted with the IGERT program in The Optical Molecular
Bioengineering, The University of Texas at Austin. Results showed that, although students at
first year found these changes to be “overwhelming”, during later years of their studies these
practices were not seen as problematic anymore. Similarly, students’ perception on educational
innovation and formative assessment methods might show disapproval at first, however
significant differences might appear in the end (Harris et.al, 2003).
Black and Wiliam (1998b) point out that the burden of modifying and implementing formative
assessment in a correct way may not be light, but it has the needed space to be applied. In their
research, Black and William reported on the achievement of secondary school students who
worked in classrooms where teachers put effort to develop formative assessment strategies.
Teachers were supported over a six-month period in investigating and scheduling their approach
to formative assessment, and then teachers arranged the projects into action with selected classes.
The main principle of the investigation strategy was to see what would result if the undertaking

of formative assessment was to be executed. When considering the obscurity of classrooms, it
seems likely that the blind optimism of an effective theory of teacher action – which would give
the most accurate results is not just complicated and demanding but unattainable in principle.
However, despite the apparent obstructions they came to conclude that the results presented
therein represent firm evidence that improving formative assessment does provide a significant
advancement in terms of assessment (such as key stage 3 tests and General Certificate of
Secondary Education examinations in England). While these improvements might sound small,
they might become significant in large institutions or on a national scale.
Another research was focused on examining the occurrences when students direct their study
tactics to fit with assessment rather than reaching goals for knowledge (Al Kadri et. al., 2009).
Their intention was to achieve comprehension of what students and teachers undergo from an
assessment program. The statement "Examinations drive students' learning" is what inspired this
particular group to conduct the research. In a competitive sense, summative assessment was
preferred over formative because students and teachers found it to be a proof of comparison even
though they stipulated that they saw the former’s disadvantages for future performance. Yet,
students expressed that those who devise the tactics to ‘just get by’ with minimal results or even
those that mainly hunt marks are clearly neglecting that the purpose of education is to attain
knowledge and this is a reason why so many students feel that summative evaluation is “unfair”.
A clear majority of the students preferred formative evaluation mostly because of the ongoing
teacher-student relationship and the feedback in between which could be used to identify their
knowledge gaps and advance their study accordingly. On the other hand, teachers declared the
opposite; that summative assessment is an essential direction to assess students in a fair way all
the while not refuting the significance of formative assessment, and in the case of the latter,
declared that it delivers to time exhaustion.
When it comes to language learning, one might claim that the road to knowledge or learning a
new language does not happen ‘at the snap of ones fingers’; it is an uninterrupted and steady
process. Therefore, evaluation needs the conviction of the process of learning to happen in
layers. Seemingly, in order to develop the learning progression, formative assessment is required
for the reason of feedback, and perhaps, students are provided with frequent positive feedback
aiming to build up their confidence and relieve their anxiety (Ecclestone and Pryor, 2003). A

quasi-experimental study in which the experimental groups experienced formative tests during
the term was conducted by Iranian students, at a university in Poldokhtar, studying EFL (English
as a Foreign Language). They were curious to know if formative assessment helped students
with their anxiety and if it improved their listening skills. They came to find that applying
formative assessment does not only cause advancement but it also helped improve listening
comprehension and made learning a lot more pleasant. This might indicate that the students’
anxiety was decreased. Teachers who used formative assessment reported that their students
capture more information and understand concepts quite fast. The use of formative assessment
encouraged students to make new connections between curriculum topics, and stimulated their
desire to do so.
Overall, formative assessment shows proof and promise to improve and advance the knowledge
of the learner. At the same time, its use is prevented since teachers need to interpret the methods
and then apply them, which is a great demanding task. On the other hand, summative
assessment, even though inducing anxiety to some and seeming unfair to others, is insignificant
to the fact that the teachers are the ones that have to take up the initiative to implement and
instruct.
3. Methodology
Based on the need to examine professors’ and students’ perceptions on formative and summative
assessment used in English language classes, the study was conducted at “Universum College” in
Prishtina, involving also its branches in Ferizaj and Gjakova. The study included 14 professors
and 95 students with both male and female participants, who were not excluded based on
ethnicity, race and/or religion. The English Department was chosen with a goal to reach optimum
results at a specific field of study. Through a mixed-methods research, a series of 14 indirect
questions were used to capture participants’ attitudes, behaviors, and perceptions. The research
was mainly focused on how both teachers and students understand evaluation, either with
formative or summative assessment, and how their attitude stands for the two. Seeking
advantages and disadvantages in these different forms of evaluation and how ones’ reaction is
towards them are different subjects. This research developed a type of clinical assessment within
the questionnaire primarily aiming to classify teacher-student comprehension and attitude

regarding formative and summative assessment rather than understanding their choice. The
intention here was to avoid a conclusion of how teachers or students ‘feel’, rather, to reach a
resolve on which path is to be undertaken.
4. Limitations of the study
Considering the time restrictions, any future researcher that would proceed with the study at a
larger scale would add value in further observing the attitudes towards the assessment methods
being implemented at Universum. Moreover, although any result would conclude a hypothetical
assumption, they do not indicate failure. It is so, from the fact that to have’ real time’ result, ‘real
time’ application of both assessments need to be present, thus making the observation a necessity
which would have been a promising further study.
5. Results
The objective of gathered data analysis was to present indications on both teachers’ and students’
attitudes towards assessment. The first set of data reveal students’ perceptions on formative and
summative assessment whereas the second set of data expose professors’ attitudes towards these
forms of assessment.
5.1. Students’ perceptions and attitudes
The majority of students were from the first year (65), although the second(14) and third(16)
year students did show enough information to impact the results in terms of commentary. The
greater part of students’ (80) intention to start their language learning process was to learn and
contribute to society or their interest towards the language. Only a few (6) did not want more
than a symbolic diploma, while others (10) left this option unchecked. A lot of students (53)
noticed that in their experience teachers do pay greater attention to students who do learn, but
seem to have weak performance in tests. However, a respectable number of students (33)
claimed that teachers lean towards those who neglect knowledge and are ‘grade hunters’, and a
very few (9) did not take note of either. A clear majority of students (79) as oppose to the few
(17) do not think grade should be a means of comparison amongst them. The bulk of them have
had experience with different forms of evaluation a very few of them had undergone roleplaying
or other activities (Fig. 1).
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Fig.1. Assessment methods that students faced the most
An insignificant number (7) of students seem to prefer being grade hunters, and even less (5)
found the question unclear. A sharp sum (85) decided that it is more valuable to have practical
lessons, a continuous evaluation and advice that are valuable to be used in their overall
knowledge or even in future careers. Also, a significant amount of students (78) think that they
do deserve an upgrade to their overall score if they showed promising conduct and performance
throughout the course, yet did not do so in their tests and exams, while the rest (17) thought
otherwise (Fig. 2).
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Fig.2. Students’ perspective on score upgrade due to overall performance
Students seem to share the same opinions on what factors impact their learning process therefore
due to convenience, an envelopment of answers was done in order to simplify the result and not
include a ‘quote on quote’ of every student. The positive features consist of regular attendance,
group work, and repetition, interestingly enough students did compliment formative assessment,
either in a direct or indirect manner. However, it was not clear whether or not they knew that it
was in fact formative assessment they were complimenting. The negative features included lack

of time, being overburdened by their professors, family support and emotional state. On a scale
of 1 to 5 students were asked if they found it fair that a selection of questions determined their
progress throughout the year. Five of the students circled 1, ten of them circled 2, the majority
went with 3, both options of number 4 and 5 got eleven students each and eight other students let
it unchecked. The majority of students (69) were of the opinion that current methods of
evaluation should stay. Others (26) wanted to change the current assessment methods, hoping to
remove irrelevant topics and apply formative assessment or as a few of them said ‘a new method
of assessment’ (Fig.3).
80
60
40
20
0
Yes

No

Fig.3. Should current evaluation methods be changed?
Another answer consisting shared opinions was treated the same way as the above mentioned.
Students were asked to state the advantages or disadvantages that a change in the method of
evaluation would bring and they were mainly divided into two groups. Students willing to
change the way their assessment complained of boredom and were willing to try formative
assessment because they found it simpler and believed that it could enhance their
professionalism. The other group did not want change and raised to concern that the adoption of
new methods would take a lot of time and would be overwhelming for them since they did not
have any previous experience with such assessment methods. When asked if their way of
learning was influenced by the professors’ way of teaching, more students (58) thought so,
however enough students (31) said otherwise and a few (6) of them did not answer. Finally,
students were given a table to fill, whether or not they were stressed, overwhelmed, or not
stressed at all, in two mentioned options: how they felt being evaluated with a test and how they
felt with continuous assessment. 49 students found the later to be easy, 24 of them thought that
tests were easier, and 23 students said both are stressful and overwhelming.

5.2 Professors’ perceptions and attitudes
Concerning professors’ experience, ranging from 1 to more the 6 years of teaching, six of them
were teachers for 1-3 years, two of them taught for 4-6 years and another six were more than 6
years in the profession. Their(14) reasons behind their choice of becoming a professor were to
teach others and in this way to contribute to society, one of them commented that he/she ‘loves
the job’ and another said ‘both his/her parents were professors’. The majority of them (10) were
of the view that a student who learn and performs well throughout the course is more valuable
than those who neglect knowledge and concentrate on the grade. Two of them differed and two
others passed the question. Eight out of 14 teachers thought that grades are and should be a
means of comparison between students. Out of 14 professors, 13 of them think that feedback
does impact students’ learning process. They argue that it increases their motivation while
portraying their skills, also identifies their flaws and seeks to improve them and guides the
student in the right path. A majority of teachers (12) stated that practical lessons, continuous
assessment and advice, can be used by students in their future careers while only one of the
teachers says that, students should focus on their grades, and the other, found it provoking to
choose between the two options. Most of the teachers used almost all the mentioned options of
evaluation (Fig.4).
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Fig.4. Methods of assessment used by professors

Out of 14 teachers, 13 of them agree that a student deserve a higher grade if he/she performed
well during the course, however did not do so in the tests (Fig.5).
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Fig.5. Score upgrade due to good overall performance yet not so in the test/s
In order to avoid quoting every professor, the answers were enveloped in the most common
meaning. Professors that were asked to share their opinion about the factors that impact their
evaluation of students, argue (11) that student engagement and commitment along with
attendance and overall performance are the key factors. The few others (3) left this question
unchecked. Moreover, professors were asked whether they consider fair, a narrow selection of
questions (test/exam) to evaluate student overall progress and their answers were as following:
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Fig.6. Are tests/exams a fair evaluation on a scale 1-5
Additionally, professors were asked to comment on the advantages or disadvantages that a
change in the method of assessment would bring. Most of them (9) had the same ideas that, it
might bring a more adequate evaluation style while also raising to concern that it will take quite
a bit of time for all involved to adapt to the new ways, also, it can also cause a lot of confusion.
Four other answers were unclear to what the respondents wanted to say and thus were deemed
invalid. When asked to comment on the methods of evaluation that they were taught with, most

of the teachers used the same ways they now teach with, except a couple of professors that added
portfolios, role-plays and screencasting. Most (9) of the respondents did admit that, the way they
teach was affected by the way they were taught. Four of them did not think so, and another felt
provoked by the question (Fig.7).
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Fig.7. Did the way you were assessed impact the way you assess your students now?
When it comes to professional development training, which might impact professors’ practices
and perceptions, the number of professors that have attended training during their careers is as
follows:
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Fig.8. Participation in professional development trainings

6. Discussion and conclusion
Understanding the attitudes of people towards formative and summative assessment, cannot in
any way be bias even on the researcher’s side. That would leave out a lot of information if the
conclusion sought after. Enough professors share opinions with the students in regards to any
change in the current methods of evaluation, highlighting the fact that, these changes would
bring confusion to both parties, and the time it will take for them to adapt to these new styles
would be overwhelming. The same claim was done by Black and Wiliam (1998b) who stated
that there cannot be a quick resolve if a change is to occur. Quite the opposite, if any notable

advancement is expected, student-professor cooperation and a lot of patience is required.
Although most of the teachers did experience a variety of evaluation types, they themselves raise
to concern these faults in a new system, and even the students agree that taking a walk in
unknown territory is a brittle choice. A number of students feel that the grades should be means
of comparison and find new styles of evaluation a waste of time. They also disagree that a
test/exam causes stress. This was also the opinion of the teachers in the study of Al Kadri et al.
(2009), who emphasized that traditionally both parties were taught in summative assessment and
the difficult period to adapt to a new system would be to a waste of time. It is apparent that
genuine commitment of both parties is required, still it should be stressed that being lazy or
being afraid of change is not an excuse to completely ignore the fact that formative assessments
feedback actually improves the learning process.

Most of the teachers agreed that formative assessment is more than useful since they thought that
compliments and criticism are an ideal way of getting to motivate and advice students on which
gaps of knowledge should be filled. Hanging on to summative assessment might prevent
experience of formative assessment. Still the number of those who oppose these thoughts are not
insignificant. If we were to simply recite the numbers of this research it would not be appropriate
since most of the students who feel overwhelmed by a continuous evaluation are from the 1st
year, while almost all the 2nd and 3rd year students preferred continuous evaluation, and were
against being compared by their grades. This should be evidence enough that an inexperienced
1st year student might think that it is easier to have a simple final exam, yet seems to forget the
importance of a second chance, and in the case of formative assessment, continuous chances.

A clear majority, both, students and teachers favoured formative evaluation. They believe that
students can be affected by anxiety, stress, internal, or external factors. Almost all the professors
do not think that grades should be ‘hunted’. Rather, it is the knowledge that is what will be
beneficial. Except the one teacher that opposed to upgrade a students’ grade, for the reason that
he/she performed well throughout the year, yet, seemed to not do so in the tests or exams, all the
other professors where willing to upgrade it. Estimating the answers of the formers, it seems that
the participant felt provoked by change. Also, denying that students’ objective is knowledge, the
professor seems to think that students should concentrate on their grades and leave teaching up to

the professor. However, Golde et al. (2001) argue that “looking at doctoral education through the
eyes of students provides a different vantage point… their experiences help us to see how the
system is truly working”. By the end of the day, the teachers remain open minded to all of this,
still, the concerns that students bring up, should matter, since it is the professors that need to take
the first step in implementing these new methods.

The main reason why formative assessment compels and is complimented is for the reason of the
method of feedback that is provided with. The present study seems to be in tune with other
research mentioned in the part of literature review. Formative assessment has a clear influence in
and on-going performance, and it also affects anxiety (Clark et.al. 1998; Plake et.al. 1986;
Barnes et.al 1989). It should be possible, that the given feedback used in terms of formative
assessment has a direct impact, supporting the full feedback post-evaluation (King and Behnke,
1999), which escorted by appropriate feedback will remove the problem of overwhelming and
inducing anxiety to students (Jongekrijg and Russell, 1999). This is gradual process, and happens
through persistent programs of professional development, continuous support, and strong
professor-student
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Departamenti Biznes dhe Menaxhment

Outsourcing në Kosovë

Elitë Bardhi
Prof. Kaltrinë Bislimi
Abstrakt
Outsourcing është një praktikë e biznesit në të cilën një kompani punëson një kompani tjetër ose
një individ për të kryer detyra/ofruar shërbime. Në Kosovë, kjo veprimtari zakonisht përfshinë
transferimin e shërbimeve të teknologjisë së informacionit, shërbime software&hardware,
programimin dhe zhvillimin e aplikacioneve.
Qëllimi i këtij punimi është analiza e kompanive outsourcing që operojnë në tregun e Kosovës
dhe ndikimin që ato kanë në zhvillimin ekonomik, specifikisht në uljen e papunësisë tek mosha e
re. Si praktikë, outsourcing në Kosovë ka filluar pas vitit 2010 duke u bërë një ndër veprimtaritë
me shtrirje më të madhe ndër vite, ku ka ulur kështu shkallën e papunësisë tek të rinjët duke
ofruar çasje më të lehtë në tregun e punës duke vënë nën përdorim resurset humane, shkathtësitë
dhe aftësitë e nevojshme të kërkuara nga ana e kompanive.
Të dhënat e grumbulluara paraqesin ndikimin pozitiv që kanë këto biznese në ekonominë
kosovare dhe raportin e tyre me uljen e papunësisë.

Fjalët kyçe: Outsourcing, punësim, profit, shërbime IT&Software,

1. Hyrje
Outsourcing është një praktikë e biznesit në të cilën një kompani punëson një kompani tjetër ose
një individ për të kryer detyra, për të trajtuar operacionet ose për të ofruar shërbime që kryhen
më parë nga punonjësit e kompanisë.
Shërbimet më të shpeshta zakonisht kanë të bënë me transferimin e shërbimeve të teknologjisë së
informacionit, duke përfshirë programimin dhe zhvillimin e aplikacioneve, si dhe mbështetjen
teknike. Shërbimet ndaj klientit dhe funksionet e shërbimit të thirrjes, ose lloje të tjera të punës,
duke përfshirë proceset e prodhimit, detyrat e burimeve njerëzore dhe funksionet financiare si

kontabiliteti dhe lista e pagave. Kompanitë mund të transferojnë ndarje të tëra, të tilla si të gjithë
IT departamentin e saj, ose vetëm pjesë të një departamenti të veçantë.
Transferimi i funksioneve të biznesit nganjëherë quhet kontraktues ose procesi i biznesit
outsourcing, ku së fundmi kjo është shndërruar në trend global me c’rast edhe shteti i Kosovës ka
bërë hapa të jashtëzakonshëm në zhvillimin e kompanive outsourcing dhe profesionalizimin e
shërbimeve që ofrojnë si kompani.
Kosova mbetet vendi më i varfër i Evropës, megjithatë, në rrugën e saj drejt procesit të integrimit
në BE, ekonomia e Kosovës vazhdon të rritet në vazhdimësi duke krijuar kështu industri
konkuruese edhe në tregun e madh të BE-së. Norma e lartë e papunësisë në moshën 18-26
vjecare konsiderohet edhe si mundësi tërheqëse për shtijen e shërbimeve dhe angazhimin e të
rinjëve të cilët nuk shpresojnë në politika të mira shtetërore për të krijuar vende të lira të punës.

2. Objektivat e studimit dhe hartimi i hipotezave
1. Idea për realizimin e këtij hulumtimi është bërë me qëllim që të analizohet:
➢ Tendenca e rritjes së praktikës së aplikimit të outsourcing dhe ndikimin që ka në
shkallën e papunësisë,
➢ Ambienti biznesor duke përfshirë sfidat dhe lehtësimet që hasin këto kompani gjatë
operimit

në

tregun

e

biznesit

të

Republikës

së

Kosovës.

2. Hipoteza kryesore që i dha shkas këtij punimi është :
▪

Kompanitë outsourcing në Kosovë ulin shkallën e papunësisë duke i ofruar çasje
më të lehtë të rinjëve në tregun e punës

3. Metodologjia
Metodologjia e aplikuar për realizimin e këtij punimi ishte kombinim i burimeve primare dhe
sekondare.
Për grumbullimin e të dhënave primare janë përdorur pyetësorët e përpiluar dhe të dizajnuar
specifikisht për t’u përgjigjur objektivi kryesor të këtij hulumtimi, i cili ka të bëjë ndikimin e
kompanive outsourcing në Kosovë për uljen e shkallës së papunësisë tek të rinjët.
3.1. Karakteristika e mostrës
Pjesëmarrës në këtë hulumtim ishin 15 kompani outsourcing që operojnë në Republikën e
Kosovës. Gjatë anketimit i jemi drejtuar kompanive outsourcing me veprimtari të ndryshme, në

periudhën kohore Janar-Shkurt.
Mosha mesatare e të punësuarve në kompanitë e anketuara pëfshinë moshën: 18-25 vjeç me
66.7%, 26-35 vjeç 26.7% dhe rreth 6.7% moshën 36-45 vjeçare që nënkupton se këto kompani
posedojnë pjesën më vitale të shoqërisë të inkorporuar në bizneset e tyre duke shfrytëzuar kështu
energjinë dhe potencialin që ata posedojnë në periudhën më produktive të jetës së tyre.
Vendodhja e kompanive të anketuara karakterizohet me shpërndarje si në vijim: Prishtinë (40%),
Gjilan (33.3%), Prizeren (13.3%) dhe Ferizaj (13.3%).

4. Analizë e rezultateve
Bizneset e vendeve të zhvilluara, si kosto primare të rëndësishme e konsiderojnë koston e punës
prandaj kanë kërkuar në vazhdimësi forma të ndryshme të zvogëlimit të kostos. Natyrisht, sipas
ekonomisë së shkallës, forma më e mirë e zvogëlimit të kostove ka qenë outsourcing që është
konsideruar si një opsion strategjik dhe tërheqës i cili i përpos uljes së kostove mundëson edhe
fleksibilitetin në punë. Ky aplikim nga ana e bizneseve nga vendet e zhvilluara hapi dyert për
zhvillim dhe rritje ekonomike vendeve me ekonomi më të ulët dhe kosto punëtore e cila ishte
profitabile për kompaninë.
Për të nxjerrë rezultatet e parapara nga hipotezat e vëna kemi përdorur pyetësorin i cili ishte i
detajuar për marrjen e informatave. Pjesa e pyetësori përfshinte të dhënat demografike të
Kompanisë si: moshën e të punësuarve si dhe qytetin ku operojnë si kompani, pjesën e dytë të
pyetësorit e përbënin pyetjet rreth sektorit në të cilin operojnë si kompani, fillimit të operimit në
tregun kosovar, pagën mesatare brenda kompanisë, lëvizjeve të punëtorëve, konkurrencës në
tregun ‘outsourcing’, ambientit të të bërit biznes në Kosovë, lehtësirave dhe sfidave me të cilën
përballen, si dhe forma e motivimit të punëtorëve brenda kompanisë.
Sektori në të cilin ishin më së shumti të fokusuar përfshinte “Web and App development” me
46.7% që nënkupton se se këto

Tekstil

shërbime

Call Center

kryesisht

përfshin

zhvillimin e aplikacioneve dhe Web-

BPO(Business process…
Design Services

eve duke përdorur gjuhë programuese

Web and App development

si HTML, CSS apo JavaScript.20

Back Office

Tutje, fokusimi i kompanive të

Front Office
Telecom Services
‘Semantic Web Programming’, Wiley, 2009
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Sektori i operimit në treg
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anketuara në këtë punim ishte në Call Center me 33.3% dhe përfshinte rreth 466 të punësuar me
pagë mesatare 555€, që na bënë të kuptojmë se kjo pagë ka ndikim të jashtëzakonshëm në jetën
ekonomike dhe sociale të të punësuarve që kryejnë këtë punë në kompanitë në fjalë. Pjesa tjetër e
bizneseve përfshijnë sektorin: Telecom Services, Front Office, Back Office, Design Services,
BPO (Business process outsourcing) dhe tekstil. Kjo korespondon edhe me hulumtimin e kryer
nga STIKK ku specifikohet që shërbimet dhe produktet e ofruara fokusohen në: shërbime në
Software&IT (78.95%), hardware (52.63%), shërbime për produkte hardware (36.84%). Në
kontekstin e përgjithshëm në këtë hulumtim potencohet fakti që 84.21% e kompanive
outsourcing që veprojnë në Kosovë, ofrojnë shërbime për IT&Software, duke përdorur sistemin
operativ “Windows” me 94% prej tyre.21
2009

2014

2015

2016

40% e kompanive të anketuara shprehen se u themeluan në
vitin 2016, 33% prej tyre në vitin 2015, 20% në vitin 2014

7%
40%

dhe vetëm 7% në vitin 2009. Duke marrë parasysh se
20%

shumica e këtyre kompanive janë nga sektori i IT-së, dalin
të dhëna të ngjajshme edhe me të dhënat e marrura nga

33%

hulumtimi i STIKK-ut që specifikon që 58% e kompanive të
ICT-së janë regjistruar pas vitit 2010-të.22

Mesatarisht secila nga kompanitë e anketuara kishte rreth 60 persona të punësuar me rrogë
mesatare:
Mirëpo, pjesë e rëndësishme për t’u
250€ - 400 €
400€ - 550€

7%

600€ - 750€

40%
40%

mbi 750€

theksuar janë lëvizjet e të punësuarve,
që

nënkupton

kohëzgjatjen

e

punëtorëve në një vend të punës, në rast
konkret:

53.3%

e

të

kompanive

shprehen se të punësuarit qëndrojnë 1-2
13%

vjet në mardhënie pune, 33.3% prej tyre
në kohëzgjatje 7- 12 muaj, 6.7% prej

Paga mesatare

tyre mbi 3 vjet dhe njejtë me këtë
shprehen se gjithë angazhimi i tyre

varet nga projektet që fiton nga pala kontraktuese për t’u implementuar tutje në projekte brenda
21
22

STIKK, IT Barometer 2016 Kosovo
Po aty.

kompanisë.
Si një ndër trendet e fundit outsourcing padyshim merr vëmendje nga ana e investitorëve duke
analizuar kërkesën më të madhe dhe atë cfarë kërkon tregu për të ofruar shërbime/produkte,
kështu të njejtin mendim ndajnë edhe kompanitë e anketuarve duke u pajtuar plotësisht se
shërbimet outsourcing në Kosovë janë vazhdimisht në rritje, ku 80% prej tyre shprehen se ka
konkurrencë mbi këtë lëmi, megjithatë shumica prej tyre mendojnë se ambienti i të bërit biznes
në Kosovëështë i lehtë sepse ka njerëz me potencial që të mundësojnë të ofrosh shërbimet në
mënyrë profesionale me kosto të lirë punëtore, poashtu shpejtësia në përzgjedhjen e punëtorëve,
hapësira në ligjet e Republikës së Kosovës, taksat e ulëta dhe mungesa e rregullave që do
ofronte një sistemim/‘kornizë’ të vecantë ligjore lidhur me këtë veprimtari.
Përpos profitit personal të biznesit, shteti ynëështë njëri ndër përfituesit kryesor në zhvillimin e
kësaj veprimarie, kështu ai përpos tatimeve, kontributeve që kompanitë janë të obliguara të i
paguajnë shtetit, ato sigurojnë punësim të të rinjëve me rrogë mbi mesataren, duke ndikuar direkt
në uljen e papunësisë, rikthimin e shpejtë në investime dhe padyshim shftyrëzim të resurseve
humane. Këto beneficione, padyshim ballafaqohen

me barriera të shumëta si: Energjia

elektrike(reduktimet, shërbimet e dobëta), kualifikimi i punëtorëve/kuadri profesional, lëvizjet e
shumëta të punëtorëve, ku më shqetësuese për ta duket të jetë gjetja e personave të planifikuar
për punë, ku 73.3% prej tyre shprehen se është pak e vështirë gjetja e personave të kualfikuar dhe
26.7 qëështë shumë e vështirë, andaj këto gjëra merren shumë parasysh prej kompanisë duke
përdorur dhe motivimin me stimuj jofinanciar (13.3%) dhe stimuj financiar (86.17%).

5. Përfundime
Kompanitë outsourcing në Kosovë vazhdimisht janë në rritje dhe po krijojnëkështu një industri
konkuruese edhe në tregun e madh të BE-së. Norma e lartë e papunësisë në moshën 18-26
vjecare konsiderohet edhe si mundësi tërheqëse për shitjen e shërbimeve dhe angazhimin e të
rinjëve të cilët nuk shpresojnë në politika të mira shtetërore për të krijuar vende të lira të punës,
duke u punësuar kështu me pagë mbi mesataren dhe duke përfituar beneficione shtesë si formë e
stimujve financiare që kompanitë mundohen të sigurojnë për punëtorët.
Përpos që konsiderohet si mundësi e mirë për punësim, aplikimi i outsourcing është një treg i
synuar dhe shumë konkurues i cili ofron benefite të majme për personat të cilën ofrojnë
shërbime/produkte për palët bashkëpunuese. Kështu bizneset në Kosovë duhet të përballen me

disa anë teknike, reduktime të energjisë elektrike dhe sfidohen në anën e kualifikimeve
profesionale, megjithatë pjesa tjetër që posedojnë aftësitë, shkathtësit dhe përvojën e kërkuar
kanë qasje shumë të lehtë në treg duke arritur kështu punësim, sigurim të një page solide dhe në
të njejtën kohë shteti ynë përfiton duke u punësuar pjesa më vitale e shoqërisë - Rinia.

6. Rekomandime
Bizneset duhet të krijojnë ‘Akademi profesionale’ ku të rinjëve të interesuar, me vullnet dhe
energji për të përvetësuar shkathtësi përkatëse që kërkohen nga ana e kompanisë, duke përgatitur
kështu gjeneratat e ardhshme dhe në rastet kur kemi lëvizje të punëtorëve të mos kemi barriera
në procesin e punëve. Poashtu, shteti duhet të i trajtoj me prioritet dhe të siguroj mbështetje për
bizneset e tilla, sepse ndikojnë në kthimin e shpejtë të investimeve, punësim të të rinjëve dhe mbi
të gjitha në zhvillimin ekonomik të tij.
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Analiza e sinjaleve periodike trigonometrike dhe eksponeciale në domenin e
frekuencës – Seritë Furie
Faton Nuha
Prof. Agron Bislimi
Abstrakt
Në këtë punim do të shqyrtojm “Seritë e Fourier-it”. Në matematikë seritë e pafundme janë pjesë
mjaft e rëndësishme dhe me këtë qëllim ne do të marrim si pjesë për studim disa nga këto seri
për të e parë sesi zhvillohen ato. Keto gjejne zbatim edhe tek kompjuterët për shume funksione.
Zbatimi i madh i Serive te Fourierit tek sinjalit janë poashtu një nga temat me interes. Ku permes
f(x) mund të shfaqim një valë zanore ose sinjal elektrik.

1. Hyrje
Një seri Furieri është një zgjerim i një funksioni periodik f (t) në kuptimin e një shume të
pafundme të kosinuseve dhe sinuseve.
Llogaritja dhe analiza e serive Fourie është e njohur si analizë e harmonikeve dhe është shume e
përdorshem si nje rrugë ashtu që një funksion të çfarëdoshme periodike me zbërthy në pjesë, të
zgjidhen një nga një, pastaj kombinohen ashtu që me marr zgjidhjen e origjinalit.

2. Sinjalet komplekse eksponenciale në domenin e frekuencës - Seritë Fourie
Periodiciteti
Për të filluar me seri Furierit duhet të fillojmë me funksionet periodike, funksione të cilat shfaqin
një model rregullisht përsëritës.
Në përgjithësi, ne mendojmë për fenomenet periodike nëse ato janë periodike në kohë ose
periodike në hapësirë.
Le të jetëf funksion i përkufizuar në domenën 𝐷𝑓 .Thuhet se funksioni f është periodik me periodë
T nëse
f ( x + T ) = f ( x) ( x 𝐷𝑓 ).

Numri më i vogël T për të cilin vlenë relacioni i mësipërm quhet periodë themelore e funksionitf.
Nëse T është periodë e funksionit f,
f ( x + kp) = f ( x)( k  Z ) ( x 𝐷𝑓 ).

A eshte shume e dy funksioneve periodike?
P.sh. cost dhe cos (√2 t) janë secili funksione periodike me period 2π dhe 2π /√2, mirëpo por
shumacost ±cos (√2 t) nuk është periodike:
•

Shuma e serive Fourie mund të evolojne ne formën origjinale.

•

Mund të tregohet se shuma do të jetë të çojë në valën katrore:

Simetrite e funksioneve mund te jene funksione çifte dhe funksione teke
Thuhet se funksioni f është çift në domenën 𝐷𝑓 nëse
f (− x) = f ( x) ( x 𝐷𝑓 ).

Funksioni çift është simetrik ndaj boshtit Oy.

Thuhet se funksioni f është tek në domenën 𝐷𝑓 nëse
f (− x) = − f ( x) ( x 𝐷 ).
𝑓

Funksioni tek është simetrik ndaj origjinës0.

1.Zgjidhja e problemeve komplekse eksponenciale permes serive Fourie
2. Llogaritja e koeficienteve Fourie.

∞
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Koefiecientet Furie
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Nga kjo rrjedh formula e Eulerit
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Paraqitja grafike e harmonikut te parë, te tretë dhe te pestë dhe të shtatësi dhe rrathët e
harmonikeve.
Te harmoniku i parëper nje rreth të plotë (360°), harmoniku i tretë3 rrathë, harmoniku i pestë 5
rrathë, harmoniku i shtatë 7 rrathë e kështu me rradhë.

Kolona 1,2,3Domeni i kohës ( Harmoniku i 7-te,

Harmoniket 1,3,5,7,

Mbledhja e tyre)

Kolona 4Domeni i frekuencës ( frekuenca 1,3,5,7)
3. Transformimet Fourie
Pothuajse gjithëçka mund të paraqitet në formë vizuale (e njohur si grafik valor) – mund të
paraqitet koha, valët e zërit, fushat elektromagnetike, çmimet në periudha të cakturara etj.

Një ndër pjesët më të rëndësishme që shpesh merret në konsideratë është që të gjitha grafet në
formë valore pa marr parasysh se çka po paraqesim në fakt janë vetëm shuma e sinusoidave të
frekuencave të ndryshme.
Dhe kjo është shumë e rëndësishme pasi që përmes Transformimit Fourier arrihet të
dekompozohet nga grafiku valor në sinusoida. Dhe kjo na ndihmon shumë gjatë shqyrtimit pasi
që na jep një tjetër mënyrë për të e paraqitu grafikun në form valore.
∞

𝐹{𝑔(𝑡)} = 𝐺(𝑓) = ∫ 𝑔(𝑡)𝑒 −2𝜋𝑖𝑓𝑡 𝑑𝑡
−∞
∞

𝐹 −1 {𝐺(𝑓)} = ∫ 𝑔(𝑓)𝑒 2𝜋𝑖𝑓𝑡 𝑑𝑓 = 𝑔(𝑡)
−∞

Paraqitja grafike për T = 10 duket si më poshtë:

Nga ekuacionet më lartë mund të e shohim ekuivalencën mes tyre dhe mund të e shprehim si në
vijim
𝐹

𝑔⇔𝐺
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Shpërputhja në mes papunësisë së lartë dhe kërkesave në tregun e punës – me
theks të veçantë në sektorin privat
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Abstrakt
Sipas të dhënave Anketës së Fuqisë Punëtore për tremujorin e parë të vitin 2018, prezantuar nga
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), del se në vendin tonë shkalla e papunësisë ishte
26.5%, ku papunësia më e theksuar është te femrat me 28.7 për qind, krahasuar me meshkujt me
25.9 për qind, ku kjo shkallë më e theksuar është te grupmoshat 15-24 vjeçare me 54 për qind.
Nga ana tjetër, në shumë kompani të sektorit privat thuhet se ka krizë për të gjetur punëtorë,
sidomos tek grupmoshat e reja, gjë që edhe papunësia tek ata është shumë e lartë. Qëllimi i
hulumtimit është që të masë perceptimin publik për nivelin real të papunësisë në Kosovë,
veçanarisht papunësinë tek të rinjtë, si dhe të hulumtoj shkaqet e përgjigjes së ulët të të rinjve në
tregun e hapur të punës tek sektori privat.
Gjithashtu ne kemi synuar të sjellim vështrimin nga vet të rinjtë për arsyet se pse kërkesa për
punësim në sektorin publik është shumë më e madhe se në sektorin privat.
1. Hyrje
Ekziston një perceptim i përgjithshëm shoqëror se sektori publik është sektori në të cilën të gjithë
duan të punojnë. Në pothuajse të gjitha diskutimet publike është thënë se sektori publik i bën
njerëzit të ndjejnë rehatinë dhe sigurinë e punës në kuptimin afatgjatë, përveç priviligjeve të tjera
si paga e rregullt, pushimet e festave dhe përgjegjësitë e punës më të shpërndara.
Sektori privat në Kosovë, ndonëse nuk ka histori të gjatë kohore, ka arritur të konsolidohet dhe
po fuqizohet dita-ditës. Vlen të theksohet se ky hulumtim është realizuar në Ferizaj, që është
qyteti i tretë në Kosovë për nga numri i banorëve, por është qyteti i dytë në vend me kontribut

tatimpagues në buxhetin e shtetit, me një kapital dhe fuqi ekonomike që po rritet shpejt.
Përderisa në sektorin publik mendohet se punohet më pak, me orar më të shkurtë dhe me pagë
më të lartë, sektori privat kërkon punë më shumë nga punëtorët, orari është më i gjatë dhe pagat
jo çdo herë janë pagat adekuate për punën që kërkohet. Natyrisht, kjo arsyetohet se në sektori
privat vet ekzistenca e tij varet nga puna që e bëjnë punëtorët, andaj edhe toleranca është e ulët.
Kosova ka një papunësi të lartë, ndonëse thuhet se asnjëherë nuk ka statistika reale për
papunësinë, pasi që ata që punojnë në sektorin privat shpeshherë punojnë pa kontrata dhe jo të
gjithë regjistrohen si të papunë në Qendrat Rajonale të Punësimit. Mirëpo, përkundër faktit se
papunësia është e lartë, edhe kërkesat për fuqi punëtore nuk janë të pakta nga sektori privat, por
që hezitimi i të rinjve për të punuar, në këtë hulumtim paraqitet se ndodhë për këto shkaqe:
➢ Të rinjtë nuk punojnë në sektorin privat pasi që kanë shpresa për të lënë vendin për
një jetë më të mirë jashtë vendit;
➢ Nuk kanë interesim të punojnë për kohë të gjatë, dhe nga kompanitë quhen
“punëtorë dembel”;
➢ Pjesa dërrmuese e tyre nuk kanë besim që sektori privat i plotëson kushtet e mira
për punë
Sipas të gjeturave të këtij hulumtimi, krizë për punëtorë kanë këto lloje profilesh:
•

Rrobaqepsi

•

Saldues

•

Mobileri

•

Ndërtimtari

Përmes këtij hulumtimi, ne jemi munduar të gjejmë shkaqet kryesore të kësaj krize. Pra, pyetja
themelore e hulumtimit është se: A ka kushte të punës në sektorin privat, apo janë faktorë të tjerë
që të rinjve u mungon interesimi të punojnë?

2. Metodologjia
Ky hulumtim është realizuar i tëri në terren përmes hulumtimit kuantitativ dhe kualitativ. Janë
zhvilluar 8 intervista të drejtpërdrejtaa me këto insitucione/subjekte në:

Zyra Rajonale e
Punësimit - Ferizaj

Drejtoria Komunale
për Kulturë, Rini dhe
Sport - Ferizaj

Ndërmarrja "Elkos"

Kompania për Pije“BBF"

Kompania për
konstruksione
metalike “Eurosteel"

Ndërmarrja private
"Viva Fresh Store"

Fabrika e mobiljeve
"Kosova Model”

Ndërmarrja
ndërtimore
“Kamberi”

Janë bërë gjithsej 160 pyetësor, prej tyre 100 anketime të drejtpërdrejta në terren nga ekipi
hulumtues dhe 60 përmes shpërndarjes online. Pyetësori përmbante 17 pyetje dhe mosha
mesatare e të anketuarve ishte 22.5 vjeç, me pjesëmarrje të femrave 56.87% dhe meshkujve
43.13%.

Meshkuj

43.13%

56.87%

Femra

Meshkuj
Femra

Në pyetjen themelore për shkollimin e respondentëve, rezulton se 31.1 % kanë të përfunduar
shkollimin e mesëm dhe 70.9% e tyre e kanë të përfunduar arsimin e lartë. Pjesëmarrja e 2/3 të
respondentëve që kanë të kryer shkollim të lartë mbase mund të jetë tregues edhe për hezitimin e
tyre për të punuar në puna të rënda, pasi që ata synojnë të punojnë diçka për të cilën janë
shkolluar, si dhe nuk dëshirojnë të angazhohen jashtë profesioneve të tyre.

Përgatitja arsimore

31.10%
70.90%

Shkolla e Mesme
Arsimi I Lartë

Ky anketim ka nxjerrë poashtu një përqindje të lartë të papunësisë tek të anketuarit, ku 62.02%
janë të papunë, 32.2% janë të punësuar në sektorin privat dhe vetëm 5.01% janë të punësuar në
sektorin publik. Duke pasur parasysh që hulumtimi ka targetuar vetëm grupmoshat 18-30 vjeç, të
gjeturat në këtë pikë konsiderohen tejët të besueshme, bazuar edhe në përqindjet e nxjerra nga
hulumtime të tjera në të kaluarën.

I punësuar
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

62.20%

32.20%

0.00%

5.01%
Sektori Privat
Sektori Publik

I Papunë

Sa i përket pyetjes si cili është perceptimi i të rinjve për papunësinë në Kosovë, 41.8% e tyre
janë përgjigjur se është e lartë, 35.4% shumë e lartë, ndërkaq 22.8% e tyre mendojnë se është
normale. Që papunësia në Kosovë është e lartë e thonë edhe zyrtarët nga Zyra Rajonale e
Punësimim në Ferizaj, ku edhe pse tregojnë se nuk ka asnjëherë statistika reale të papunësisë,
pasi jo çdo kush lajmërohet aty për arsye se disa nuk i besojnë punësimit përmes këtij
institucioni, e poashtu që të papunët nuk financohen deri në punësimin e tyre.
Çfarë mendoni rreth papunësisë në Kosovë?

50.00%

41.80%
35.40%

40.00%

22.80%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
E lartë

Shumë e lartë

Normale

Pyetësorin e kemi vazhduar me pyetjen se sa është e vështirë për një të ri/re të siguroj një vend
pune? Anketuesit tanë 42.2% kanë shprehur se është shumë e vështirë , 43.6% është e vështirë
dhe vetëm 9.2% e shohin si aspak të vështirë punësimin, si dhe 5.0% kanë dhënë përgjigjje të
tjera. Kjo arsyetohet edhe nga zyrtarë të Drejtorisë Komunale për Kulturë, Rini dhe Sport, ku të
rinjve u lihet faji për qasjen e tyre të ngurtë duke u orientuar vetëm në një drejtim dhe nuk dijnë
ta gjejnë veten në sektorët ku ka vende të lira punë, madje edhe krizë për puntorë. Sipas këtyre
zyrtarëve, shumica e punëkërkuesve fokusohen vetëm në sektorin publik, përderisa ata thonë se
ka punë në sektorin privat, por nuk ka interesim për punë nga të rinjtë, duke e konsideruar edhe
shpresën për emigrimin njërin nga shkaqet kryesore të këtij mos interesimi. “Të rinjtë zakonisht
po i kufizojnë ambiciet e tyre vetëm në një profesion që do të thotë në profesionin për të cilin
kanë mbaruar fakultetin, por nuk tentojnë të ndjekin edhe ndonjë trajnim tjetër që do t’ua
zgjeronte aftësitë e tyre dhe mundësitë e punësimit”23.
82.2% kanë thënë se në sektorin publik është më lehtë të punësoheni, përderisa vetëm 17.8% të
tyre nuk mendojnë ashtu. Por, kur pyeten se ku pëlqejne të punësohen dhe cili sektor ka pagat më
të larta na doli e kundërta. Sa i përket se cili sektor është më i pëlqyeshëm 60.4% janë për
sektrin publik, 25.6% janë për sektorin privat dhe 14% prej tyre duan vetëpunësim.
Cili sektor është më i
lehtë për t'u
punësuar?
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Cili sektor është më i
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Në cilin sektor janë
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70.00%
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60.00%
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Sektori Sektori
Publik Privat
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20.00%
0.00%
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30.00%
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%

14.00
%

20.00%

62.60
%
37.40
%

10.00%
0.00%
Sektorin Sektorin
Publik
Privat

Ndërsa sa i përket pagave, ata mendojnë se pagat më të larta janë në sektorin publik me 62.6% se
23

Intervistë me Dashurie Ahmeti, përgjegjëse e sektorit për rini në Drejtorinë Komunale për Rini, Kulturë dhe
Sport, Komuna e Ferizajt, dhjetor 2018

në atë privat me 37.4%. Mirëpo, kompanitë e sektorit privat nuk e thonë të njejtën sa i përket
pagave, pasi që nga intervistat tona me kompanitë Elkos, Viva Fresh Store, Kosova Model, ata
thonë se nuk ka pagë nën 200 euro (duke e konsideruar si të mjaftueshme pagën prej 200 euro,
përderisa paga minimale në Kosovë është 130 euro për moshën deri në 35 vjeç), ndërsa
kompania “Eurosteel” thotë se pagën minimale e ka 300 euro, si dhe gjithashtu ofrojnë edhe
trajnime me pagesë për punëtorë.
Për të shprehur çështjen e mosinteresimit për punë, shihet edhe në dy pyetjet e mëposhtme, duke
i përballë kërkesat dhe interesimin për sektorin publik dhe atë privat. Ndonëse konsiderohet se
interesimi dhe aplikimet janë të larta për sektorin publik, 67.9% e të anketuarve asnjëherë nuk
kanë konkurruar për punë, ndërsa 23.7% e tyre kanë provuar ndonjëherë dhe 8.4% kanë treguar
se kanë provuar disa herë. Ndërsa, në sektorin privat kanë konkurruar së paku një herë 45.7%
prej tyre, 49.5% nuk kanë provuar asnjëherë, ndërsa 4.8% kanë provuar disa herë.
A keni konkurruar ndonjëherë
për punë në sektorin publik?

50.00%

80.00%

40.00%

60.00%

30.00%

40.00%
20.00%

A keni konkurruar ndonjëherë për
punë në sektorin privat?

67.90%

45.70%

49.50%

10.00%

23.70%

8.40%

0.00%
Po

20.00%

Jo

Disa herë

4.80%

0.00%
Po

Jo

Disa herë

Në pyetjen tjetër “provokuese” se çfarë mendimi kishin se si punësohen njerëzit në sektorin
privat, 22.1% e tyre besojnë se punësohen përmes konkursit real dhe fer, 18.9% mendojnë se
punësohen pa konkurs fare, 18,9% përmes lidhjeve partiake dhe 59,6% mendojnë se punësohen
përmes lidhjeve familjare.
Ndërsa, kompanitë e intervistuara thonë se hapin konkurse uebfaqet e tyre ose në rrjetet sociale,
por nuk mohojnë se bëhet edhe pranimi i punëtorëve përmes lidhjeve familjare.

Si mendoni si punësohen njerëzit në sektorin privat?
22.10%

Përmes konkursit real dhe fer
Pa konkurs

56.90%
18.90%
18.90%

Përmes lidhjeve partiake
Përmes lidhjeve familjare

#Kjo pyetje ka patur opsionin me më shumë se një përgjigje
Në çështjen e krizës për punëtorë në një vend me papunësi kaq të lartë, disa të anketuar shprehin
habinë, e disa pohuan të kenë dëgjuar për krizë.
“Kjo ndodhë zakonisht në kompanitë me punët më të rënda fizike dhe tek kompanitë që nuk
sillen mirë me punëtor, por edhe tek punët që fuqi punëtore ju duhen njerëzit me forcë më të lartë
fizike - në këtë rast meshkujt - ku aty hezitojnë të punojnë femrat, mbase për shkak të
mentalitetit shoqëror dhe poashtu nga pamundësia për t’i kryer ato punë”24

A keni dëgjuar se sektori privat shpesh ka krizë të gjejë
punëtorë?
17.50%

Po, kam dëgjuar
53.20%
29.30%

Jo, nuk kam dëgjuar

Nuk besoj të jetë e vërtetë

Një gjë tjetër interesante është se të rinjtë sipas statistikave të lartëpërmendura nuk parapëlqejnë
sektorin privat para atij publik. Në pyetjen se “çfarë mendojnë kur e shohin një konkurs pune nga
një subjekt i sektorit privat”, përgjigjja e tyre me përqindje më të lartë me 72.1%, ishte “e lexoj
me kujdes nëse më përshtatet”, përderisa 25.3% prej tyre nuk u intereson fare, ndërsa një pjesë e
vogël e mendojnë se konkursi është vetëm reklamim.
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Çfarë mendoni kur e shihni një
konkurs pune nga një subjekt i
sektorit privat?

A i shihni të sigurta vendet e
punës në sektorin privat?
80.00%

72.10%
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40.00%
20.00%
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40.00%
20.00%
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Nuk me
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64.55%
30.30%
1.80%

0.00%
Te
sigurta

Te pa
sigurta

Shume te
sigurta

Sipas statistikave tjera, ata jo vetëm se nuk e pëlejnë sektorin privat, por edhe nuk besojnë të jenë
vendet e punës të sigurta, ku në pyetjen tjetër se “a i shohin të sigurta vendet e punës në sektorin
privat”, 64.55% rezulton se nuk i shohin të sigurta, 30.3% i shohin të sigurta dhe vetëm 1.8% i
shohin si shumë të sigurta dhe pwrgjigjet e tjera 3.35%.
Pasiguria e tyre shprehet se jo çdo kompani jep kontrata pune edhe pse të gjitha kompanitë e
intervistuara janë shprehur se japin kontrata përveç ndërmarrjes ndërtimore, e cila thotë se vetë
puntorët i refuzojnë kontratat edhe pse i janë ofruar ato, për arsye të obligimeve financiare nga
ATK pas marrjes së kontratave, si dhe për faktin se punëtorët nuk pretendojnë të rrijnë aty për
shumë kohë. Ky jostabilitet i punëtorëve, theksohet se ua ngadalëson edhe procesin e punës
këtyre ndërmarrjeve. Ndërsa tek kompanitë e tjera, përveç punëtorëve sezonal, të tjerët kanë
kontrata pune.
Por, pse disa njerëz mbesin një kohë të gjatë papunë? Kjo është edhe një pyetje tjetër që
kompanitë përgjigjen ndryshe nga anketuesit. “Është lehtë për të gjetë punë, por shumë rëndë ta
mbashë atë, pasi që kompanitë në sektorin privat kërkojnë më shumë nga puntorët, duhet të jenë
më aktiv, dhe të punojnë më shumë, dhe kjo gjë i bën të rinjtë të lënë punën pas një kohë të
shkurtë dhe të mbeten një kohë të gjatë pa pune që iu përshtatet atyre”25. Ndërsa, sipas
anketuesve 20.2% mendojnë se nuk kanë kualifikim, 18.95% nuk kanë interesim për punë,
14.5% mendojnë se kanë burime financiare nga diaspora dhe 83.3% mendojnë për arsye se janë
zhgënjyer duke konkurruar shpesh.
Por, a marrin burime nga diaspora ishte edhe kjo një pyetje tjetër që iu përgjigjen anketuesit ku
26.2% prej tyre pohojnë të marrin të ardhura të rregullta ndërsa pjesa tjetër, 73.80% nuk marrin
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të ardhura.
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#Kjo pyetje ka patur opsionin me më shumë se një përgjigje
Se a do të kishin punuar të rinjtë çfarëdo pune vetëm për të siguruar të ardhura, qoftë edhe jashtë
profesionit të tyrë, 51% u përgjigjen pozitivisht, 26.6% nuk do të kishin punuar asgjë jashtë
profesionit, ndërsa 22.4% e tyre do të kishin pranuar të punojnë, mirëpo vetëm nëse do të kishin
mbetur keq. Por, kjo ka të bëj edhe me paragjykimin nga njerëzit e tjerësepse 26.3% e
respondetëve mendojnë se do të ishin të paragjykuar nëse do të dilnin jashtë profesionit, 41.3%
nuk mendojnë ashtu, dhe 32.4% e tyre nuk e dinë nëse do të gjykoheshin apo jo.
Por, se sa zgjedhin punët të rinjtë, ne kemi listuar një numër profesionesh të cilat nuk do t’i
zgjidhnin asnjëherë. Përgjigjet e tyre dalin se: 37.34% nuk do të bëheshin kamarier, 33.54% nuk
do të bëheshin punëtor në ndërtimtari, 32.75% punëtorë në industri metalike, 10.75% depoistë
dhe 27.7% në zejtari, ndërsa vetëm 25.9% e tyre nuk do të kishin problem për të bërë njërën nga
këto lloje punësh.

Cilën nga këto punë nuk do ta bënit asnjëherë?
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#Kjo pyetje ka patur opsionin me më shumë se një përgjigje
Si pengesa apo mangësi kryesore nëse punoni në sektorin privat, zyrtarët e Zyrës Rajonalepër
Punësim dhe Drejtoria Komunale për Kulturë, Rini dhe Sport i shohin: orarin e gjatë, pagat e
ulëta, mungesën e kontratave, mungesën e pushimeve etj. Kështu, zyrtarët e qendrave tregtare
“Elkos” dhe “Viva Fresh Store” thonë se për festat e fundvitit dhe festat e tjera duhet të zgjatet
orari dhe jo të lihet pushim, sepse ata janë në pritje të këtyre festave për më shumë fitim, ndërsa
në “Kosova Model”, “Eurosteel” pohojnë se i lënë pushime në këto lloj festa, gjithashtu edhe
pushimet vjetore e ato mjekësore.

Cilat nga këto arsye i shihni si mangësi apo pengesa nëse punoni
në sektorin privat:
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#Kjo pyetje ka patur opsionin me më shumë se një përgjigje

3. Përfundime dhe konkluzione
Të gjeturat nga ky hulumtim, na flasin për një perceptim të të rinjve me një besueshmëri të ulët
në sektorin privat.

Sektori privat aplikon shtrëngime të theksuara në kushtet e punës, nuk është mirë i paguar dhe
nuk ka kontrollë nga institucionet përgjegjëse për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve.
Përveç këtij niveli të besueshmërisë ndaj sektori privat, në hulumtim potencohen shkaqet tjera të
cilat ndikojnë tek të rinjtë që të mos shohin perspektiven e tyre afatgjatë në vendet e lira të punës
që ofrohen nga ky sektor. Kështu, synimi për të gjetur një punë publike, në një pozitë nëpunësi,
tendencat e larta për migrim dhe mbështetja e vazhdueshme familjare dhe nga dispora, janë
shkaqet kryesore të këtij injorimi të sektorit privat nga të rinjtë punëkërkues.
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1. Introduction
Have you ever thought what “motivation” could possibly mean? If so, how many associated
words would you come up with if given a task of brainstorming? Motivation is such a
multifaceted term that is frequently used in literature and usually appears differently to different
individuals, or with other words people define “motivation” in dissimilar ways. However, what is
motivation when it comes to second language acquisition – learning a second or foreign
language? “There is widespread recognition that motivation is of great importance for successful
L2 acquisition, but there is less agreement about what motivation actually consists of” (Ellis,
1994, p. 36). Motivation can derive from personal needs of a learner; it can have an effect on
learning. For instance, motivated students are obviously more successful than demotivated ones,
or motivation can be influenced by learning. Robert C. Gardner (2010) states that in the socioeducational model motivation of learning L2 consists of three elements, in which “effort” comes
first, “desire” comes second and “positive affect” comes last. Talking about the first element, it is
relevant to mention that effort equals a persistent attempt to learn something knew about the
target language. Such element as “desire” is viewed as a path to achievements and success in
foreign language learning. Lastly, “positive effect” occurs when a learner enjoys the learning
process, he finds it to be useful, fun and challenging. However, a learner may give much effort
and also be successful in language learning, but at the same time one of the elements, for
instance, “positive effect” may not be seen. Gardner (2005) believes that integration,
instrumentality, language anxiety and attitude toward language are directly linked to the
language achievement – proficiency, but they still have an important impact on the overall
process. All these variables are considered personal variables which affect motivation for
learning foreign languages a lot (Figure 1).

integrativness

Attituded

motivation

instrumentalitz

anxiety

Figure 1: The Socio-educational Model (Modified from Gardner 2005:6)

2. Student Motivation as a Learning Goal
As Dörney (2001: 116) points out “teacher skills in motivating learners should be seen as central
to teaching effectiveness”. Thus, it remains to English language teachers to guide their students
and to offer them a set of techniques and provide an interesting learning environment in order to
increase student motivation. For this reason, developing interesting and effective learning is like
building a house; the house then should not only have bricks, a learning process itself, but a
starting point or solid foundation that is known as motivation. Reid (2007) believes that students
are motivated if educators encourage diversity in learning styles, encourage creativity, ensure
success with small achievement steps, provide feedbacks, acknowledge the individual styles of
each child and use range of learning styles in class lessons. When you help your learners to
frame their learning goals (master L2), not only in terms of getting a particular grade or
completing tasks, they are likely to take responsibility when it comes to setting their own
learning goals. Therefore, L2 learners will be able to seek for understanding by giving efforts
and reflecting on what they have learned.
To sum up, I would like to emphasize that motivation plays a great role in second language
acquisition (EFL) because it helps student to fulfill their potential not only in learning but also in
life. By practicing motivation within a classroom, several things may be archived: students will
be able to set their own learning goals and be successful in mastering the language. Therefore,
they will be able to navigate the modern world successfully, lead to original new ideas and

increase their self-confidence. Motivation is always a starting point of success.

3. Instrumental and Integrative Motivation
Every human devotes themselves to their work in different ways based on their own type of
motivation. Many students think of motivation as something that you choose to use, while the
methods of motivation have existed since 1972 when Gardner and Lambert established the
concept why some students learn a second language better and faster than the others. Motivation
is part of the Personal Sphere of a human being, where everyone chooses a method of motivation
which is better for them and only if they decide to change it, it can be changed. A major role
plays also the fact that people have different reasons of learning. For example, some people learn
it for practical purposes, for work or for documents while there are people who learn it because
of the special tendency for a specific language. Based on the fact that many people learned a
second language for different purposes Gardner and Lambert created two types of language
learning motivation: Instrumental and Integrative Motivation.
3.1 What is Instrumental Motivation?
According to Gardner and Lambert instrumental motivation refers to: “more functional reasons
for learning a language, to get a better job or a promotion, or to pass a required examination.”
Instrumental motivation can be a dry way of learning a language since people learn it only for
monetary values, they force their self intensively just to learn it for different purposes that will
make them acceptable in a higher society. With instrumental motivation people tend to think
more when they talk, they try not to make mistakes because they are used to learning it for
reward reasons, they don’t usually use the second language daily.
3.2 What is Integrative motivation?
Integrative Motivation is “a type of motivation that is particularly relevant to learning foreign
languages, it refers to a learner’s intrinsic orientation or desire to communicate with, be more
like, or to join the L2 (second or foreign language) user community.” We hear people say: I want
to learn the language so I can gain friends easily or to learn more about the people and their
culture. This is known as integrative motivation because each person reflects an interest on
learning the second language for becoming closer psychologically to the group who speaks the
language. Integrative learners have a higher desire for the second language, they want to be part
of the society and to socialize with different communities. They put more effort in their learning

and obtain greater achievements in second language acquisition.

4. Types of motivation
Have you ever learned or wanted to learn a foreign language or a new skill? I am sure you have;
to accomplish this new task you need a reason, an inspiration. While we all are inspired to learn
new things in life, not all students want to study a subject for the same reason. Over years
psychologists have done many researches on motivation. Throughout these researches they have
classified motivation into two types: intrinsic and extrinsic motivation.
4.1. Understanding Intrinsic Motivation
“Intrinsic motivation refers to the reason why we perform certain activities for inherent
satisfaction or pleasure; you might say performing one of these activities in reinforcing in-and-of
itself.” – Brown, 2007. We are intrinsically motivated when we perform a specific task because
we enjoy it and is rewarding to us. An example if intrinsic motivation could be when someone
reads a book just because he/she enjoys storytelling or going for a run to relief stress etc. So, If
you are reading this article because you have an interest on this field then you are intrinsically
motivated.
“Intrinsic motivation occurs when we act without any obvious external rewards. We simply
enjoy an activity or see it as an opportunity to explore, learn, and actualize our potentials.
Intrinsic motivation occurs when we act without any obvious external rewards. We simply enjoy
an activity or see it as an opportunity to explore, learn, and actualize our potentials.” – Coon &
Mitterer, 2010.
4.2. The importance of intrinsic motivation in education
Every student in order to learn something needs to be motivated, among other they should be
intrinsically motivated because they can be more fruitful when the desire to complete a particular
task comes from inside, this reveals the significance of intrinsic motivation in education.
According to an annual survey done by Indiana University to 81000 high school students, 49
percent of these students said that are bored every day and 17 percent of them every class; this
being the case we observe that there is a lack of intrinsic motivation. Authors Thomas Malone
and Mark Leeper in their book "Making Learning Fun: A Taxonomy of Intrinsic Motivations for
Learning," named some ways on how to make the learning environment more enjoyable and selfrewarding. Some of these are challenge, clear goals, performance feedback, choice, recognition

etc. As I understood firstly, we as teachers need to give them tasks with goals that would have
meaning for them for instance students often ask questions about how is this information going
to help us in real life; at that particular moment the teacher should explain it otherwise the
students motivation will be decreased. Secondly, it is significant to give frequently positive
feedback to students in order to increase their confidence and encourage them to improve their
performance. The last matter I would like to discuss is choice; “ the learner is permitted to
choose which task to undertake, which problems to study or solve or how difficult a goal to set.”
4.3. Understanding extrinsic motivation
“Motivation can come from the outside, such as the motivation to win medals, receive financial
rewards, and attract attention from the media. This is known as external, or extrinsic, motivation
because it involves participation in sport for some kind of reward that is external to the process
of participation.” – Karageorghis & Terry, 2011. “Extrinsic motivation refers to our tendency to
perform activities for known external rewards, whether they be tangible (e.g., money) or
psychological (e.g., praise) in nature.” – Brown, 2007. For instance a man who works in
construction industry, is supposed to do several tasks that he may not find enjoyable. However
this man is going to get a salary from this job which is an external reward that motivates him to
keep up with the work. Anything like studying for a good grade, competing to get a reward,
doing activities for fame, working for money etc., would be an example of extrinsic motivation.
4.4 The importance of extrinsic motivation in education
Many studies are done with in school to show the development among the motivational tools.
Survey studies support the postulation that students enjoy work that is thought-provoking,
conceptual and surrounded around big ideas, rather than a separate skill. Studies have also shown
that age factors do affect a student’s motivational mind set. Many children may participate in
academic tasks both because it interests them and because it will please their teacher or helps
those to earn a good grade – Lepper, 2005.
Many teachers use activities to determine the response of the student. Is there a focus,
understanding and enjoyment of the activity or are the students lacking and looking for a reason
to complete the activity. A child’s behavior depending on the age is also factor in, in determining
if intrinsic will work on a student. For example a child in elementary school in 2nd grade
between 7 and 8 years of age is curious and eager to learn. There is an enjoyment of learning
more and getting better at an activity. Now take a student in 8th grader between 13 and 14 years

of age, where things are more hectic it is more of what will I get if I do well on this activity. To
get a good grade for self is not as important to get a good grade because for every “A” you get is
$10.00. – Essays, UK.
5. Connection of Motivation and Attitudes
“There are many different definitions of attitude, however, that advanced by Schiffman and
Kanuk contains most of the major concepts: a learned predisposition to behave in a consistently
favorable or unfavorable way with respect to a given object (1996). The main characteristics of
attitudes are indicated by the key words in the definition: learned, predisposition, behave.”
(Kousar, 2010). Living in this modern era where technology and mass information is reachable
across the world giving us the opportunity to communicate far across other cultures that may
well be completely unalike or contrasting to our own cultural surroundings gives different
societies to develop a broader and multi-perspective point of view. The main question is however
how much of the influence of an individual’s attitude will allow him to use his full potential of
freedom to prosper? And to be more specific, how will it affect attitudes towards learning
English as a foreign language in a country where it is not commonly used in outdoor social
settings?
Whichever writing we may read on attitudes we will always notice that motivation plays a big
role in explaining the idea behind the concept of an attitude. In general terms we can divide the
attitude in two main divisional categories which are positive and negative attitudes. In regards to
teaching and learning there are multiple reasons why an individual would have a specific attitude
towards learning a second language. Most of the students are generally interested in international
job opportunities regardless if they decide to leave or stay in their home country. Which many
might argue is the main reason why attitudes towards learning English are noticeably positive.
However, it is not correct to give a statement that the majority are allowed to represent the whole
and form a specific stereotype. Logically it would be wrong to assume that the number of
individuals with an opposite view point is significantly smaller compared to the majority.
Moreover, one of them may be less in numbers but without conducting a survey we may never
know the exacts difference, even then the survey would represent only a general perspective not
a precise one.
A positive attitude does not necessarily mean that an individual with such an attitude refuses to

admit failure. Rather it means that those individuals will recognize, admit and accept failure thus
decide to correct and learn from their mistakes or in other words they will refuse to give up on
their initial target. This consequently helps with the rise of motivation and being such it creates
new and more challenging yet reasonable targets. From reading many articles online one with the
title “3 Types of Attitudes Perfectly Explained from Start to Finish” stated that people who poses
a positive attitude usually have specific traits in their character such as flexibility, determination,
reliability, tolerance, willingness to adapt etc. All of which would greatly help with EFL learning
process. However, some may have the initial and first trait witch is optimism but don’t know
how or simply lack experience in other traits. Which may result in a gradual formation of a
negative attitude towards EFL learning if they find themselves behind their peers, which would
consequently make them feel inferior. “However, studies have suggested that people might
change their behavior, if the inconsistencies between their beliefs and behavior are pointed out to
them. In general, a positive attitude is most likely to have a good effect on one's behavior.” ("3
Types of Attitudes Perfectly Explained from Start to Finish", 2018) Thus if the EFL teacher does
not provide the right amount of motivation without giving them false hope they may never be
able to convert their attitude in to a positive one or rather would develop a so called neutral
attitude. “That mindset is a neutral one. There is no doubt. Neither is there any kind of hope. The
people generally tend to ignore the problems in life.”. (Hayati, 2018)
“Attitude are basically learned. People are not born with attitude rather they acquire them
through the process of learning” (Tyagi, 2009). Based on this statement it is safe to say that in
order for an individual to develop the basics of a positive attitude from a young age, initially
from their parents and then in the educational institutes. However, even if a child does not
receive a positive attitude from their family environment it is never too late for
educators/teachers to implement different strategies so that their students can receive better
results. And if some individuals reach a certain age where they feel as if their experience and
achievements have formed a fixated negative or neutral attitude, they need to be shown that there
are multiple resources and opportunities to change it, that it is never fixated. Apart from
cognitive behavioral therapy, a person may do his own research and try to better himself for
gaining a positive attitude which will result in the development of motivation for future
achievements.
To sum up, both Instrumental and Integrative motivation play an important role on learning a

second language. All types of motivation motivate you for different reasons. Even though some
of people use it more on everyday life still the motivation is 100% to all. As Brown (2000)
stated: “learners rarely select only one type of motivation when learning a second language. The
motivation of learning a second language is usually a combination of different forms of
orientations.” Many people study it for academic purposes but still wishing to be connected with
people and culture of the country at the same time. Although you can’t make the difference
between those two types of motivation still instrumental motivation has been regarded as an
important factor in second language learning while integrative motivation is continually linked to
the success of second language learning. For that reason identifying the types and combination of
motivations is one of the keys to successful second language learning.
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NDIKIMI I BITCOIN NË VENDIN TONË
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Prof. Nerxhivane Përvetica
Abstrakt
Monedha virtuale Bitcoin është ajo lloj paraje digjitale e cila është e parregulluar, që është e
lëshuar dhe e kontrolluar nga zhvilluesit e saj dhe që pranohet dhe përdoret vetëm nga anëtarët e
këtij komuniteti të vëçantë virtual. Bitcoin është një rrjet që mundëson një sistëm të ri të
pagesave dhe është para tërësisht digjitale.
Bitcoin është pranuar nga tregtarë të shumtë nga vende të ndryshme të botës, si PayPal,
Microsoft ka pranuar Bitcoin si formë e pagesës nga klientët në Amerikë të cilët dëshirojnë të
blejnë produkte të Xbox ose të Windows. Time INC mund të blejnë revistat me Bitcoin. Kjo
valutë është e ndaluar në Vietnam dhe Islandë.
Kjo ese shkencore u realizua me qëllim për të mësuar më shumë rrëth bitcoin, blockchain, etj. Po
ashtu, për të mësuar rreth sigurisë kiberntike, e cila ndërlidhet shumë me pjesën e blockchain.
Ndërsa temën te cilën kemi marrë për ta implementuar në këtë ese (punim) shkëncor është
ndikimi i bitcoin në vendin tonë. Sa ka ndikuar bitcoin në vendin tonë, nëpërmjet këtij eseu do të
shqyrtojmë këtë çështje në detaje.
Fjalët kyçe: bitcoin, blockchain, siguria kibernëtike

1. Hyrja dhe Objektivat
Në hyrje do të flasim rreth bitcoin, blockchain dhe rreth sigurisë kibernetike, po ashtu do të
tregojmë se përse është bërë bitcoin shumë i rëndësishëm, pastaj do tëpërshkruajmë lidhshmërinë
ndërmjet bitcoin, blockchain dhe sigurisë kibernëtike.
Ardhja e bitcoin në vendin tonë ka bërë që monedhat si: Euro, Dollari dhe Funta të shndërrohen
në monedha digjitale. Sidomos, vlera e një bitcoin është shumë e madhe dhe vit pas viti po
ndryshon shumë. Pse ndërlidhen blockchain, bitcoin dhë siguria kibernetike mes veti? Për të
poseduar një bitcoin, duhet të kesh server të posacëm për bitcoin dhe duhet të kesh një Bitcoin
ID për të trëguar se je personi që dëshiron ta marrësh atë. Ta paramendojmë blockchain një
databazë e të gjithë bitcoin-ave që dëshirojmë t’i marrim. Serverët e posacëm për bitcoin duhet
të jenë të sigurt për transferimin e të dhënave dhe cka është më e rëndësishmja duhet
implementuar edhe sigurinë kibernetike tek serverët e posaçem. P.sh. jemi duke i pritur disa
bitcoin në server dhe duke ditur se ato do të vijnë, në fakt nuk janë transferuar bitcoin-tat në
server ose duke u transferuar bitcoin-tat në server është qasur dikush në mënyrë të paautorizuar
në Bitcoin ID tonë. Kjo është arsyeja pse duhet ta implementojmë sigurinë kibernetike.
Çështjet që diskutohen nga ky punim janë:
1. Blockchain dhe bitcoin
2. Siguria kibernetike
3. Ndikimi i bitcoin në vendin tonë
2. Blockchain dhe bitcoin
Një monedhë virtuale (bitcoin) është një formë e parregullt e parasë digjitale e cila nuk përdoret
ose garantohet nga një bankë qëndrore dhe e cila mund të veproj si mjet pagese. Monedhat
virtuale paraqiten në shumë forma, në fillim si monedha brenda lokaleve të lojërave
kompjuterike online dhe media sociale, dhe më vonë janë zhvilluar si mjete pagese që pranohen
‘offline’ ose në ‘jetën reale’. Më herët thamë se bitcoin shërben si mjet pagese, kjo është bërë
duke përdorur bitcoin dhe pastaj bitcoin të shndërrohet në monedha konvencionale të dekretuara
(si Euro, Funta dhe Dollari), e gjitha kjo arrihet me anë të një softueri kompjuterik-intenziv të
njohur si ‘Bitcoin miners’. Ky program i lejon konsumatorët të “mine” (nxjerrin) sasi të vogla të

monedhës përmes zgjidhjës së algoritmeve të ndërlikuara qëllimisht. Megjithatë, rritja e ofërtës
së parasë është e fiksuar kështu që lëshohen vëtëm shuma të vogla përgjatë një periudhe të
caktuar kohore.
[1] Fjala ‘blockchain’ ka disa kuptime si p.sh. bllokim. Një blockchain është një databazë e
shpërndarë vazhdimisht në rritje që mbron nga manipulimi dhe rishikimi i të dhënave. Bitcoin
përdorë blockchain për të mirëmbajtur librin e tij publik për cdo transaksion të bërë ndonjëhërë
me bitcoin. Kjo qasje e pemës Mërklë lejon një mekanizëm më të madh të hashing për të
siguruar verifikim efikas dhe të sigurt të sasive të mëdha të të dhënave. Ky informacion pastaj
përdoret nga bitcoin për të zbatuar kontrollet e tyrë transaksionare. Blockchain nuk kufizohet
vetëm në sistemin financiar; në vend të kësaj, kjo është një zgjidhjee shkëlqyer për pothuajse cdo
platformë ose produkt që kërkon besim, të tilla si autentikimi i paautorizuar i automjetevë.
Përveç kësaj, IBM dhë Samsung kohët e fundit zbuluan një provë të konceptit që përdorin
blockchain si shtyllën kurrizore të Internet of Things. Kohët e fundit tregojnë se blockchain
qëndron si investimi më i mirë për kthimet e ardhshme. [2]
3. Siguria kibernetike
Edhe pse libri kryesor i bllokut është publik, të dhënat janë verifikuar dhe koduar duke përdorur
kriptografi të avancuar. Në këtë mënyrë të dhënat janë më pak të prirura për t'u hackuar ose
ndryshuar pa autorizim.
Aplikacionet e ndërtuar mbi blockchain janë ende të rinj dhe ka pasur disa raste të hack në muajt
e fundit. Kjo është një arsye që aplikimet e ardhshme do të duhet të rriten.[3] Navigimi i botës në
internet në mënyrë të sigurtë është bërë një shqetësim i vërtetë gjatë viteve të fundit dhe, duke
parë sa intensive dhe të sofistikuara kanë qenë disa nga sulmet e fundit të hakerëve në mbarë
botën, duket sikur gjërat do të përkeqësohen vetëm më shumë.
Megjithëse hakerët janë duke u përmirësuar çdo ditë e më shumë, mënyrat për t'i luftuar ato
gjithashtu po përmirësohen shumë shpejt. Në fakt, ne tashmë kemi një teknologji pothuajse të
padepërtueshme, të njohur si blockchain, e cila mund të përdoret për të mbrojtur të dhënat tona
nga sulmet kibernetike dhe për të përmirësuar sigurinë kibernetike nëpër industri.

4. Ndikimi i Bitcoin në vendin tonë
Sipas disa statistikave tregohet se monedha që ka ndikuar më së shumti është bitcoin, ndërsa më
së paku është Ethereum Classic. Sic dihet, bitcoin ka arritur vlerën deri në 20000 dollarë
amerikan. Ndërsa Ethereum Classic ka arritur me vlerë 546.37 dollarë amerikan.[5] Vlerat e
valutave të ndryshme virtuale janë dhënë në figurën në vijim:

Figura 3. Vlera blerëse e valutave virtuale në janar të vitit 2018

5. Konkluzionet
Blockchain është një teknologji e shpërndarjes që nënkupton kriptikët si bitcoin dhe platformat si
Ethereum. Ajo siguron një mënyrë për të regjistruar dhe transferuar të dhëna që janë
transparente, të sigurta, audituese dhe rezistente ndaj ndërprerjeve. Kjo teknologji ka aftësinë për
t'i bërë organizatat që e përdorin atë transparente, demokratike, të decentralizuar, efikase dhe të
sigurta. Ka të ngjarë që të ndërpresë shumë industri në 5-10 vitet e ardhshme. Me përdorimin e
teknologjisë blockchain, edhe pse libri kryesor i bllokut është publik, të dhënat janë verifikuar
dhe koduar duke përdorur kriptografi të avancuar. Në këtë mënyrë të dhënat janë më pak të
prirura për t'u hackuar ose ndryshuar pa autorizim.
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1. Hyrje
Reforma e administratës publike në Kosovë është një pjesë thelbësore e procesit të shtetndërtimit. Me reformën administrative qeveria synon ta modernizoj administratën publike për të
forcuar kapacitetet e saj për ta bërë të bëjë atë me efikase dhe më të përgjegjshme. Zbatimi i
qeverisjes elektronike në administratën publike në Kosovë mundëson të gjitha kategoritë efikase
të shërbimeve qeveritare në cdo kohë nga cdo distance në këtë mënyrë përmbushen edhe
kërkesat e qytetarëve. E-qeverisja modernizon administratën dhe mundëson krijimin e një
menaxhimi efikas për të gjitha nivelet e administratës përmes ofrimit të këtyre
shërbimeve,Kosova do jetë pjesë e Europës.
Shteti është shumë me efikas vetëm me një administratë publike të zhvilluar, të përgjegjshme
profesionale dhe çka është më e rëndësishmja, të jetë e ndarë nga politika,sepse siç e dimë
administrata publike është një nga segmentet kryesore përmes të cilës realizohen mardhënjet mes
shtetit dhe sektorit privat.Përkrahja për modernizimin e administratës mundëson realizimin e
objektivave zhvillimore në veçanti të avantazheve ekonomike uljen e varfërisë dhe stabilitetit
inistutcional.
Qeveria jonë duhet të t’i kushtojë vëmendje të shtuar procesit të reformimit të administratës dhe
zhvillimit të saj në kushte të reja. Ky model kërkon përdorimin e inovacineve të sektorit privat
burimeve njerzore dhe ide orgnaizative me qëllim të përmisimit të sektorit public, këto objektiva
kërkojnë pjesëmarrjen e shoqërisë në definimin drejtimin e menaxhimit qeveritar për të vlersuar
efikasitetin dhe rezultatet e tyre.

2. Historiku i administratës së Kosovës
Adniministrata në Republikën tonë është relativisht e re.Fillon nga periudha e konfiliktit tonë nga
viti 1999. Kur filloi edhe ndërtimi i sistemit të ri dhe rendit shoqëror. Administrata jonë nuk
ruajti kontributin e veprimit pas vendosjes së misionit civil dhe ushtarak UNMIK DHE KFOR
me Rezulatuten 1244 të këshillit të sigurimit të organizatës së kombeve të bashkuara u vunë

bazat e funksionismit të administratës publike .Ajo rezolut pati përcaktuar UMNIK si bartës I
përgjithsive që kanë të bëjnë me fonksionimin e adminsitratës.. Atyre ju besuan edhe detyrat dhe
përgjegjësite në sferën politike dhe administrative në tri nivele. Administrimi i përkohshëm i
Kosovës, themelimi i insituicioneve të vetqeverisjes demokratike mbikqyrja e tyre duke përfshirë
edhe procesin zgjedhor. Transferimi i përgjithsive tek institucionet e Kosovës.Kjo rezolut pati
përcaktuar dhe fazat e transferimit gradual të komptancal në fushën e administratës publike dhe
sferave të tjera të kalojnë në pergjegjësi të insticioneve tona.
Gjatë 5 vjetëve të para të periudhës së pas konfiliktit në Kosovë ndëritmi I administratës ka
kaluar në tri faza:
1. Krijimi i administratës së përkoshme të Kombeve të Bashkuara
2. Formimi i instiucioneve të përkohshme të vetqeverisjes.
3. Lansimi i planit implementus, Standardet për Kosovën.
Korniza kushtetuese e vetqeverisjes së përkohshme në Kosovë e miratur në maj 2001 nga
përfaqesues special i sekretarit të përgjithshëm ka përcaktuar rolin e Ipvq .Në ketë drejtim ka
luajtur rol të rëndësishëm krijimi i invcioticuioneve të Kosovës në tri shtylla kryesore:
Legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori.Megjithse disa kompentenca ende mbeten të rezervuara.
Për Umnik në atë kohë IPVQ përkahën fuqishëm idete se e ardhmja e Kosovës lidhet me
Evropën prandaj janë angazhuar të sigurojnë që I gjithë legjislacioni, ai i fushës së arsimit,
ekonomisë, dhe shëndetit të jetë në harmoni me standartet e unionit evoprian.
Ky proces I ngritjes së këtyre kapacitetve kërkonte angazhim të madh politik durim, planifikim,
vision, zbatim, efektive të rregullave te fuqia e ipvq pasqyroi vullnetin e kosovarve për të krijuar
një administratë funksionale ku si faktor I përkohshëm stabilizues ishte prania ndërkombëtare
dhe ndihma e marë teknike që i ishte akorduar Kosovës me projekte të ndryshme me qëllim tek
krijmit i administratës funksionale të përgjegjshme e të orientuar drejt reformave.
Bashkimi euoprian ishte ofruesi më i madh i ndihmave për Kosovën.Agjensioni evropian për
rindërtimi ishte përgjegjës për administrimin e programit për ndihma në Kosovë. Programi ishte I
ndarë në tri pjesë, reformën për administratën publike në përgjithësi, në shëndetësi, dhe në
drejtësi.

3. Reforma e administratës publike në Kosovë
Lidhur me reformat vemendje më e madhe u kushtua me programimin e vitit 2002 veqmas

ndërtimit të institucioneve të Kosovës. Me këto referoma është ndihmuar administrata publike
për aftësimin e personelit në nivel qendror dhe atë lokal është mbështetur zhillimi i të dhënave
statisitikore,ku është ndihmuar krijimi i insituitut të administratës publike për trajnimin e
nënpunësve cilivil.
Që nga dhjetori i vitit 2003 unmik ka trasnferuar përgjegjsitë në sferën e administratës publike të
IPVQ në të gjitha fushat jo të rezervuara duke përfshirë edhe kontrollin e buxhetit.
Duke u nisuar nga mosefikasiteti i administratës publike në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve
institucionet biznesit dhe shoqërisë civile si dhe kostoja e madhe e kësaj administratës. Qeveria
kishte miratuar inciativën e ministrisë së shërbimeve publike për hartimin e strategjisë për
reformën e administratës publike në Kosovë

me 25.10.2005 kësaj ministriei është besuar

menagjimi dhe realizimi i këtij projekti, formimi dhe mbikëqyrja e punës së grupit ndërmartësit
dhe grupit të ekspertëve për formimin e administratës publike në Kosovë.Qëllimi ishte të
lehtësojë realizimin e standartëve për Kosovën dhe objektivat lidhur me procesin e asocimit të
stabilizimit,të promovojë zhvillimin e një mjedisi të përshtatshëm për kthimin e refugjatëve dhe
personave të zhvendosuar të zhvilloj mekanzima për insititucionalizmin e pjesmarrjes së
qytetarëve në proceset konsultaitive.
Objektivat kryesore të kësaj starategjie përfshijnë një administratë prefesionale dhe të
depolitzuar strukturimin dhe organzimin e institucioneve horizontale dhe vertikale, menaxhimin
transparent,kualitativ të përgjithshëm në përcaktimin e synimeve, menaxhim dhe mbikqyrje të
shpenzime në administratë.
Si vazhdimësi e këtij progresi për stafin e qeverisjes janë ofruar shërbimet e postës elektronike
qeveritare, shërbimet për menaxhimin e dosjeve dhe postim të ueb faqeve të institucioneve
qeveritare.Janë krijuar disa baza të dhënave të cilat i shërbejnë stafit të ministrive.Si sistemi i
pagesave, sistemi i buxhetit, regjistri i transaksioneve kadastrale, regjistri i automjeteve, dhe
patenetave, votimi elektronik në kuvendin e Kosovës.
Pas shpalljes se pavarsisë, Kosova po përballet me qështje të cilat lidhjen me procesin e ndërtimti
të shtetit.Ministria e administrates publike ka luajtur rol në këtë roves duke bërë përpjekje për të
arritur objektivat si krijimin e shërbimit civil apolitik profesional të bazuar në merita dhe të
menagjuar mirë ngritjen e kapaciteve për të menagjuar dhe zbatuar strategjinë RAP përmisimin e
shërbimeve të ofruara për qytetarët përmes procesve administrative .Reduktimin e barrierrave për
sigurimin e qasjes dhe përdorimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike.

Miratimi I strategjisë së rishikuar të reformës administrative është bërë në shtator të vitit 2010
derisa strategjia për refomën e administratës publike 2007-2012 përmbante 8 objektiva
startegjike: strategjia e rishikuar përmbante 12 objektiva si: menaxhimi i politikave, hartimi i
legjilacionit, etika, transparenca, komunikimi dhe pjesmarja e qytetarëve, planifikimi I buxhetit,
ekzekutimi i buxhetit, kontrolli i brendshëm e shumë të tjera.
Një administratë publike funksionale është parakusht për qeverisje demokratike transparente dhe
efektive. Si themel i funksionimit të shtetit, ajo përcakton aftësinë e qeverisë për të ofruar
shërbime publike dhe për të kultivuar konkurrencën dhe zhvillimin e vendit. Ajo po ashtu luan
rol thelbësor në procesin e integrimit evropian duke e bërë të mundur zbatimin e reformave
thelbësore dhe duke organizuar dialogun efikas të anëtarësimit me Bashkimin Evropian (BE).
Prandaj, kriteret e zgjerimit të BE-së e pranojnë dhe theksojnë nevojën që vendi të krijojë një
administratë publike shtetërore që ka kapacitetin të ndjek parimet e qeverisjes së mirë.

Komisioni Evropian (KE) ka forcuar fokusimin e tij në reformën e administratës publike (RAP)
duke theksuar gjashtë çështjet kryesore të reformës dhe duke integruar më mirë reformën në
procesin e zgjerimit përmes Grupeve të Veçanta për RAP dhe lidhjeve më të forta me negociatat
për anëtarësim.
Parimet përkufizojnë se çfarë përfshin qeverisja e mirë në praktikë dhe përcaktojnë kushtet
kryesore që duhet të respektohen nga vendet gjatë procesit të integrimit në BE. Parimet po ashtu
përmbajnë një kornizë të monitorimit e cila mundëson analizën e rregullt të progresit të arritur në
zbatimin e Parimeve dhe caktimin e standardeve që duhet të përmbush vendi.
Reforma e administratës publike" kuptohet si kërkimi i strukturave dhe proceseve administrative
(publike) që janë më të përgjegjshme ndaj nevojave të qytetarëve dhe përndryshe japin mallra
dhe shërbime publike më të mira "(Per Berling et al., Sundimi i Ligjit në Publik Administrata:
Problemet dhe Mënyrat përpara në ndërtimin dhe zhvillimin e paqes).
Në një kontekst të paskonfliktit, sistemi i administratës publike shpesh paraqet shumë sfida, duke
përfshirë "mungesën e qasjes në drejtësi; politizimi i administratës; mungesa e llogaridhënies;
diskriminim nga nëpunësit civilë dhe zyrtarë të tjerë publikë; dhe niveli i ulët i ndërgjegjësimit
për të drejtat e qytetarëve. Përveç kësaj, ndërtesat publike dhe të dhënat mund të jenë shkatërruar
gjatë konfliktit. Kompetencat dhe përgjegjësitë ndërmjet agjencive shtetërore janë të paqarta.
Korrupsioni është një tjetër sfidë e madhe, siç është edhe centralizimi i tepruar i administratës

publike. Shumë nga këto sfida gjithashtu hasen shpesh në vendet në zhvillim.
Përpjekjet për të reformuar administratën publike mund të "jenë shumë gjithëpërfshirëse dhe
përfshijnë ndryshime në proces në fusha të tilla si strukturat organizative, decentralizimi,
menaxhimi i personelit, financat publike, menaxhimi i bazuar në rezultate, reformat rregullatore
etj. Ajo gjithashtu mund t'i referohet reformave të synuara siç është rishikimi i statuti i shërbimit
civil "(Programi i Zhvillimit të OKB-së, Reforma e Administratës Publike: Shënim i Praktikës, ).
Përveç kësaj, reforma e administratës publike mund të përfshijë reforma ligjore; reformën
institucionale të gjykatave administrative, ombudsmenëve dhe agjencive të pavarura si
komisionet kundër korrupsionit; dhe trajnim për administratorët.
Reformat substanciale të administratës publike janë duke u zhvilluar në Kosovë, nën udhëheqjen
e Ministrisë së Administratës Publike dhe Zyrës së Kryeministrit. Komisioni Evropian ka
përshëndetur paketën e planifikuar legjislative të ligjeve, që përfshin ligjet mbi zyrtarët publikë,
ligjin për pagat dhe ligjin mbi organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe
agjencitë e pavarura. Komisioni gjithashtu përshëndet faktin se kjo paketë po përgatitet në
mënyrë të koordinuar, pasi që Kosova është zotuar të bëjë në dialogun e politikave mbi reformën
e administratës publike, të ngritur sipas MSA-së.
Progresi në këtë drejtim u diskutua më së fundi më 26 prill, në Grupin e Posaçëm të Reformës së
Administratës Publike (PAR) në Prishtinë.

Grupi i Veçantë për Vëzhguesit e RAP-it dhe

shoqëron ofrimin e Kosovës në angazhimet e tij për të pasur funksional institucione demokratike
dhe për reformimin e administratës publike. Ai gjithashtu identifikon se si BE mund të ndihmojë
më tej në këtë proces. Takimi diskutoi vendimet kyçe të politikës së shquar që duhet të merren në
muajt e ardhshëm.
Të tre ligjet përbëjnë shtyllën e një reforme shumë thelbësore për Kosovën, e cila do t'i
mundësojë Kosovës të ndërtojë kornizën legjislative dhe institucionale për një administratë
publike që është më e barabartë, e bazuar në merita, koherente dhe llogaridhënëse. E gjithë kjo
bëhet me synimin për të siguruar shërbime më efektive dhe efikase për qytetarët dhe bizneset.
Qëllimi i ligjit për paga për shembull është të harmonizojë strukturën e pagës së shërbimit civil,
në mënyrë që të ketë pagë të barabartë për punë të barabartë.
Si pjesë e këtij objektivi të gjerë reformash janë hartuar tre ligje dhe po hyjnë aktualisht në fazën
përfundimtare të përgatitjes në anën e qeverisë. Një numër çështjesh kyçe të politikave janë ende
të hapura dhe BE mbetet e përkushtuar për të ndihmuar Kosovën në mënyrë që të mund të

gjenden zgjidhje të zbatueshme dhe të qëndrueshme, duke përfshirë edhe kostot e
pashmangshme të zbatimit të tyre.

4. Procesi i reformës së Kosovës në krahasim me vendet e rajonit
Reformimi i administrates publike vazhdon te jete njera nder sfidat me te medha per insitucionet
e vendit, politizimi i administrates publike mungesa e llogaridhenjes nepotizmi politizimi mos
menaxhimii mirefillte i burimeve njerzore zhvillimi professional I administrates publike nuk
eshte i duhur vlersimi i performances eshte vleresuar si nje formalitet jo si process i duhur keto
jane nder sfidat me te medha ne vazhden e zbatimit te refomes ne administraten publike
Ligji për shërbimin civil nuk është zbatuar në tërësi për arsye të mos përfundimit të katalogut për
klasifikimin e vendeve të punës të cilin tani ministria e ka hartuar dhe në muajin Prill do të
përfundojmë me klasifikimin e vendeve të punës dhe pastaj do të plotësojmë të gjitha informatat
në sistemin e burimeve njerëzore dhe ministria është e gatshme për zbatim, por për një
implementim komplet nevojitet edhe zbatimi i ligjit për pagat e nëpunësve civil. Numri i të
punësuarve në institucione, nga radhët e komuniteteve, duhet të bëhet konform ligjit numri i të
cilëve është përafërsisht 10%. Sipas raportit të progresit, zbatimi i strategjisë për reformën e
administratës publike është sfidë e madhe që ka rezultuar me rezultate të kufizuara, dhe me
rekomandime për Qeverinë e Kosovës. Ministria tani ka përfunduar punën finalizimi i
riorganizimit në administratën publike përveç me disa agjencione. Sa i përket mungesës së
hapësirave për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës, Ministria ka përkrah kërkesën e tyre për një
objekt pune, por është vështirë që në territorin e komunës së Prishtinës të gjendet sipërfaqe për
ndërtim të objektit. Sa i përket e - qeverisjes, me reduktime buxhetore ka disa pengesa në
implementim por shpresojmë që me një rishikim të buxhetit do të tejkalohen ato pengesa. Në
shërbimin civil janë 21.000 të punësuar, ndërsa ata që janë të punësuar me kontratë mbi vepër
nuk kemi numër sepse ata nëpunës paguhen nga institucionet përkatëse, vija buxhetore mallra
dhe shërbime, Ministria është duke përgatitur strategjinë, pesë vjeçare, për reformimin e
administratës publike aktualisht jemi duke përgatit strategjinë për vitin 2015.

5. Sfidat drejt procesit të reformimit të Administratës Publike në Kosovë
Kosova ka rrugëtuar drejt një procesi të vështirë por shumë të rëndësishëm në sferën e
funksionimit të administrates publike.Reformat në administratën publike në nivelin që kërkohet

në Kosovë, kërkuan kohë, kërkesa dhe këmbëngulësi, por edhe vizion të qartë, drejtim të saktë,
udhëheqje të bindur dhe të qëndrueshme si dhe burime të mjaftueshme. Ky proces kërkoi një
varg veprimesh administrative, rregulla, hartim të një plani strategjik, krijim të një infrastrukture
të disenjuar teknologjike si dhe identifikim të instrumenteve, për të arritur objektivat e caktuara.
Për shkak të konfliktit në Kosovë në fund të vitit 1999, administrata publike është ballafaquar me
probleme të shumta. Veçori e përbashkët e sistemit të qeverisjes dhe menaxhimit të sektorit
public ishte kërkesa për transformimin e modelit të mëparshëm të administratës në një model të
administrimit modern. Fillimisht është evidentuar ekzistimi i një mungese të kapaciteteve efikase
institucionale për formulimin, koordinimin dhe vlerësimin e politikave strategjike të shërbimit
civil në Kosovë. Andaj, profesionalizmi i shërbyesve civilë u konsiderua si prioritet në reformat
e administratës publike. Koncepti i transparencës përgjegjësisë dhe efikasitetit në menaxhimin
publik duhet të kuptohej më mirë nga ana e menaxherëve, stafit, komunave dhe agjencive.
Zbatimi i Teknologjisë Informative (TI) në Kosovë ka filluar me vonesë në krahasim me vendet
e tjera të rajonit, për shkak të gjendjes në Kosovë. Megjithëse janë bërë investime të shumta në
këtë fushë, kryesisht nga donatorët e ndryshëm, nuk është arritur rezultati dhe efektet e pritura.
Diferencat në paga krahasuar me sektorin privat kanë sjellur largim të ekspertëve në fushën e TI
nga sektori publik. Qeverisja dhe menaxhimi i zhvillimit të kapaciteteve në sektorin publik në
Kosovën e pasluftës duhej të shikohej nga një perspective paksa më e gjerë. Caqet, prioritetet
dhe objektivat e arritjeve të një organizate nuk mund të përcaktoheshin jashtë agjendës së
politikave lokale dhe qendrore si dhe kornizës makro-ekonomike. Andaj, është kërkesë e kohës
që ndërtimi dhe funksionimi I administratës publike në Kosovë të bëhet në bazë të parimeve dhe
standardeve të pranuara ndërkombëtare. Proceset integruese evropiane si dhe hartimi i politikave
dhe legjislacionit në përputhje me parimet e BE-së paraqesin një pikë kyçe të administratës
publike dhe njëkohësisht njërën ndër sfidat e vazhdueshme dhe më të mëdhatë administratës
publike në këto raporte.

Si më tutje
Të gjitha reformat e administratës publike duhet të hartohen bazuar në realitetet në Kosovë, duke
përfshirë kulturën e punës, strukturën institucionale dhe kapacitetet në dispozicion. Kryesisht,
veçanërisht në lidhje me projektligjin për pagat, Komisioni vazhdimisht i ka kërkuar Kosovës që
të siguroj sa më gjerë konsultimet publike, duke përfshirë me sindikatat e mësuesve, personelin e
kujdesit shëndetësor dhe grupet e tjera të prekura, veçanërisht duke pasur parasysh afatin
ambicioz dhe hapësinor. Konsultimi i tillë është gjithashtu i rëndësishëm për shkak të rreziqeve
që mungesa e komunikimit të mjaftueshëm mund të sjellë në pranimin social të projektit të
reformës më të gjerë. BE mbetet e përkushtuar që të shoqërojë edhe reformat e Kosovës edhe me
ndihmën. Për këtë arsye, BE-ja dhe Kosova kanë përmbyllur një Kontratë për Reformën
Sektoriale për Reformën e Administratës Publike, e cila parashikon një ndihmë financiare prej 25
milion euro për Kosovën deri në vitin 2021. Kjo ndihmë është e ndarë në katër pagesa me një
shumë maksimale prej 22 milion € në buxhetin e Kosovës dhe 3 milion euro ndihme teknike.
Pagesat në buxhet janë të kushtëzuara për të bërë përparim në reformat dhe në përmbushjen e
objektivave që janë rënë dakord reciprokisht.
Zëvendësministri i Integrimit Evropian, Ramadan Ilazi theksoi se institucionet e Kosovës në
periudhën e fundit kanë kaluar në sfida dhe procese të shumta reformuese dhe njëra ndër këto

procese është edhe procesi i reformës në administratën publike, të cilën dëshirojnë ta bëjnë sipas
standardeve evropiane.
Ilazi shtoi se ata si Qeveri e kanë prioritet reformën në administratë, por janë të vetëdijshëm edhe
për sfidat dhe vërejtjet e raportit të progresit për një administratë të politizuar, nepotizëm,
mungesë e llogaridhënies e tjera.
“Kjo reformë ka qenë në vazhdimësi ndër prioritetet kryesore dhe ka qenë si instrument kyç i
rritjes së cilësisë së shërbimeve, si ndaj qytetarëve ashtu edhe ndaj bizneseve dhe një ndër
instrumentet integrues të Kosovës në Bashkimin Evropian. Në kuadër të procesit të integrimit
kriteri i Madridit apo ekzistimi i kapacitetit të mirëfillta të administratës publike për zbatim të
legjislacionit të BE-së është identifikuar që nga viti 1995 nevojën për reformë të kësaj
administrate. Mirëpo, duhet të jemi të qartë dhe të pranojmë se administrata në Kosova ka sfida
serioze. Siç e ka identifikuar edhe raporti i progresit, administrata publike vuan nga nepotizmi,
politizimi, mungesa e llogaridhënies dhe mbikëqyrjes adekuate, mos menaxhimi i mirëfilltë i
burimeve njerëzore, zhvillimi profesional i administratës publike nuk është i duhur, si dhe
vlerësimi i performancës është vlerësuar si një formalitet dhe jo një proces i duhur”, tha Ilazi.
Se duhet një plotësim ndryshim i ligjit për shërbimin civil, vlerëson edhe kryetari i Këshillit të
Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës, Lulzim Alijaj, sipas të cilit pavarësisht se të
gjithë po e thonë që administrata publike, shërbimi civil është faktori kyç i ndërtimit të shtetit,
nuk po bëhet puna e duhur për këto reforma.
BE-ja mbetet e përkushtuar që reformat e vetë Kosovës t’i shoqërojë edhe me ndihmë. Për këtë
arsye, BE-ja dhe Kosova kanë lidhur një Kontratë për Reformë Sektoriale për Reformë të
Administratës Publike, e cila parashikon një ndihmë financiare prej 25 milionë euro për Kosovën
deri në vitin 2021. Kjo ndihmë është e ndarë në katër pagesa me një shumë maksimale prej 22
milion € në buxhetin e Kosovës dhe 3 milion euro asistencë teknike. Pagesat në buxhet janë të
kushtëzuara me përparim në reforma dhe në përmbushjen e synimeve që janë rënë dakord
reciprokisht.
Një pagesë prej 5.5 milion € është planifikuar për disbursim në vitin 2018, nëse Kosova plotëson
kushtet e përcaktuara në kontratë. Këto kushte kanë të bëjnë me përparimin e bërë në zbatimin e
reformave të administrimit publik dhe të financave publike, në zbatimin e politikave
makroekonomike të orientuara drejt stabilitetit dhe në rritjen e transparencës së buxhetit. Këto
kushte vlerësohen dhe duhet të plotësohen për secilën pagesë të kontratës, përfshirë pagesat e

parashikuara për 2019, 2020 dhe 2021. Për vitet në vijim, pagesa do të lidhet gjithashtu me
arritjen e tetë objektivave, të negociuara bashkarisht dhe të përcaktuara në kontratën e reformës.
Këto objektiva mbulojnë fushat e mëposhtme:
1) politika dhe zhvillimi legjislativ gjithëpërfshirës dhe i bazuar në fakte,
2) përmirësimi i qasjes publike në dokumente,
3) përmirësimi i profesionalizmit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore,
4) shërbime të përmirësuara për qytetarët dhe bizneset,
5) zvogëluar barrën administrative për qytetarët dhe bizneset,
6) përmirësimi i planifikimit të politikave,
7) një administratë shtetërore më racionale dhe llogaridhënëse, dhe
8) qasjen e përmirësuar në drejtësinë administrative

6. Përfundim
Kosova ka rrugëtuar drejt një procesi të vështirë por shumë të rëndësishëm në sferën e
funksionimit të administratës publike. Reformat në administratën publike në nivelin që kërkohet
në Kosovë, kërkuan kohë, kërkesa dhe këmbëngulësi, por edhe vizion të qartë, drejtim të saktë,
udhëheqje të bindur dhe të qëndrueshme si dhe burime të mjaftueshme. Ky proces kërkoi një
varg veprimesh administrative, rregulla, hartim të një plani strategjik, krijim të një infrastrukture
të disenjuar teknologjike si dhe identifikim të instrumenteve, për të arritur objektivat e caktuara.
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Abstrakt
Inteligjenca artificiale në botën e sotme po përparon me shpejtësi të madhe, me risitë e reja të
avancuara ditë pas dite. Sistemet kompjuterike të sotme janë të dizajnuara për të kryer detyra të
shumta, por shumica e tyre kryesisht janë detyra të vogla si për shembull, njohja e fytyrës, ngasja
e makinave dhe kryerja e detyrave të tjera të vogla. Megjithatë, qëllimi primar i inteligjencës
artificiale është të zhvillojë sisteme të avancuara dhe më komplekse që do t'i tejkalojnë njerëzit
në çfarëdolloj mënyre. Kjo përfshin kryerjen e detyrave më të komplikuara sikur loja e shahut,
zgjidhja e ekuacioneve etj. Prandaj qëllimi i ardhshëm i AI është të përsosë të gjitha aktivitetet
njerëzore dhe të ofrojë zgjidhje më të mira për problemet sesa mund të bëjë njeriu. Në planin
afatgjatë, një sistem i automatizuar që bën të gjitha funksionet njerëzore nga kontrollimi i
makinave në sistemet e kompjuterizuara të biznesit, do të përbëjë disa sfida. Më shumë, në
parandalimin e zhvillimit të armëve vdekjeprurëse që dëmtojnë shumë njerëzit kur ata përdoren
për të sulmuar. Si rezultat, zhvillimi i AI-së super që i nënshtrohet vetë-përmirësimit, duke
shkaktuar shpërthimin e inteligjencës, do të largonte larg kapacitetin intelektual njerëzor.
Zhvillimi i një AI të lartë do të shënojë shpikjen më të madhe në historinë njerëzore.
Rrjedhimisht, shpikja e teknologjive më të përparuara ka ndihmuar ndjeshëm në çrrënjosjen e
luftës, në mjetet e duhura për të luftuar sëmundjet dhe zhvillimin e masave të duhura
parandaluese. Për më tepër, teknologjia e përparuar do të ndihmonte shumë edhe në luftën
kundër varfërisë.
1. Hyrje
Zhvillimet teknologjike kanë përparuar dukshëm që nga vitet 1990 dhe kanë përmirësuar
dukshëm mënyrat se si njeriu I kryen punët e tij. Koncepti i AI si një fushë e shkencës ishte më
shumë si trillim. Megjithatë, ideja e AI nuk është më një trillim, por një realitet që është bërë
pjesë e jetës sonë të përditshme. Prandaj, p\rmes 't\ mësuarit e makinës' duke përdorur rrjete

nervore që imitojnë proceset aktuale të neuroneve të vërteta, AI lejon makinat të përpunojnë të
dhëna komplekse dhe të japin informacione të sakta.
Me risitë dhe zhvillimin e fundit shënohet epoka e artë e AI. Si rezultat, AI \sht\ teknologjia më e
përparuar. Prandaj, ajo do të dominojë fokusin e teknologjisë për shumë vite. Është e
rëndësishme të theksohet se me AI, jeta e njerëzve është përmirësuar për t\ mirë. Veçanërisht,
integrimi i teknologjisë AI ka një lidhje të madhe në përmirësimin e aktiviteteve të njerëzve në
jetën e tyre të përditshme.
2. Intelegjenca Artificiale në jetën tonë
2.1 Sistemi automatik i transportit
Industria e transportit ka përqafuar në mënyrë dramatike përparimin në teknologji, njerëzit kanë
përdorur teknologjinë e AI për të zhvilluar makina të cilat udhëtojnë pa shofer Pavarësisht nga
fakti se makinat kanë nevojë për një shofer për qëllime sigurie, zhvillimet janë një provë e qartë
e nivelit të AI sa i përket teknologjisë,teknologjia që mundëson makinën e njëjtë për të lundruar
në udhëkryq dhe për të shmangur përplasjen me automjete të tjera është shumë e avancuar,po
kështu, duke bërë të gjitha këto gjëra padyshim që është një gjë jashtzakonisht e mirë, krejt kjo
njohuri është huazuar nga AI si teknologji prapa makinave vetëlëvizëse gjë që ka përmirësuar
përditshmërinë e njerëzve dhe jetën e tyre në disa mënyra. Nëpërmjet makinave vetëlëvizëse,
numri i aksidenteve që ndodhin është reduktuar ndjeshëm.
Në shumicën e rasteve, aksidentet i atribuohen disa faktorëve që përfshijnë konsumimin e
alkoolit, ngasjen e mjetit me shpejtësi të lartë, përdorimin e drogës, ngasjen agresive, mungesën
e përvojës, injorimine shenjave rrugore,koh\n e reagimit etj.. Duke pasur parasysh se rreth 40% e
totalit të aksidenteve ndodhin për shkak të ndikimit të alkoolit dhe abuzimit me
drogat,rrjedhimisht, më shumë se 1100 jetë humbasin çdo ditë në komunikacion dhe k\to mund
të shpëtohen përmes zbatimit të plotë të përdorimit të automjeteve vetëlëvizëse.

2.2 Punët e rrezikshme dhe AI
AI ka zhvilluar dhe po zhvillon robotë të ndryshëm të cilët do të kryejnë shumë punë me
rrezikshmëri të lartë, pa pasur nevojë që njerëzit ta rrezikojnë jetën e tyre.
Disa nga punët e rrezikshme që kryhen nga robotët përfshijnë bërthamat çminuese, të cilat
paraqesin shumë rrezik për njerëzit. Prandaj, me zhvillimin e robotave, çmontimi i bombave
është bërë më i lehtë pasiqë robotët mund ta bëjnë atë me lehtësi. Kjo ndihmon ndjeshëm në
shpëtimin e mijëra jetëve në marrjen e punës më të rrezikshme në të gjithë botën
sot.Përfundimisht, me më shumë zhvillime në AI, shumë punë të cilat mund të përfshijnë
saldimin që prodhon disa substanca toksike, puna ne kushte te nxehtesise se madhe, puna ne
mjedise me zhurme dhe pune te tjera te rrezikshme do të merren nga robotët. Pra, zbatimi i AI ka
ndihmuar në mënyrë të konsiderueshme për të ofruar masa sigurie për njerëzit dhe për të siguruar
mbrojtje nga dëmet.
2.3 Industria dhe kursimi i kohës
AI ka luajtur një rol thelbësor në jetën e përditshme njerëzore. Sot, shumë industri po përdorin
teknologjinë njerëzore në zhvillimin e makinave që kryejnë aktivitete njerëzore. Këto mjete
krijojnë qëndrueshmëri në shkallën e prodhimit me efikasitet dhe efektivitet që siguron
menaxhimin e cilësisë së punës. Prandaj, futja e teknologjisë AI në çdo aspekt të jetës, premton
një botë pa gabime, kështu që makineritë mund të punojnë vazhdimisht pa u lodhur, ndryshe nga
njerëzit, duke përshpejtuar proceset e kryerjes së detyrave dhe ofron rezultate të sakta. Është e
qartë se AI gjithashtu ka sjellë rritjen e prodhimit në industritë e prodhimit.
Përveç kësaj, AI përdoret në kompani në sistemin e menaxhimit ku ato përdoren për të mbajtur të
dhënat e punonjësve dhe nxjerrin të dhëna që ndihmojnë në vendimmarrje. Në përgjithësi, roli i
AI ka mundësuar që industritë e përpunimit dhe të prodhimit të kryejnë detyrat e tyre në kohën e
duhur dhe të rritin zhvillimin e biznesit.
Koha e kryerjes së një pune ditëve të sotit ka një rëndësi të madhe dhe njerëzit janë të gatshëm të
zhvillojnë makina që ndihmojnë në kursimin e kohës. AI mund të bëjë disa detyra në një mënyrë
të efektshme dhe me një shpejtësi më të lartë në krahasim me njerëzit. Në mënyrë të ngjashme,

ata mund të mbledhin të dhëna dhe të ofrojnë zgjidhje për problemet përmes analizës së të
dhënave të njëjta shumë më shpejt se njerëzit (Brynjolfsson & McAfee 2014). Me sa duket,
teknologjia e AI mund të bëjë shumë më tepër sesa që mund të bëjnë njerëzit.
4. Disa shembuj interesant të aplikimit të AI
Siri
Padyshim që shumë nga ne e njohim aplikacionin Siri i cili përdoret në sistemin operativ
IOS.Siri është një aplikacion miqësor i aktivizuar me zë me të cilin ne ndërveprojmë në baza
ditore. Ajo na ndihmon të gjejmë informacione që neve na duhen, na jep udhëzime, shtojnë
ngjarje në kalendarët tanë, na ndihmon të dërgojmë mesazhe dhe kështu me radhë. Siri është një
asistent dixhital personal pseudo-inteligjent. Ajo përdor teknologjinë e mësimit të makinës për t'u
kuptuar dhe më mirë për të parashikuar dhe kuptuar pyetjet dhe kërkesat tona në gjuhën natyrore.
Netflix
Netflix ofron teknologji parashikuese shumë të saktë bazuar në reagimet e klientit ndaj filmave.
Analizon miliarda të dhëna për të sugjeruar filma që mund të pëlqesh në bazë të reagimeve dhe
zgjedhjeve të mëparshme të filmave. Kjo teknologji po bëhet gjithnjë e më e mençur dhe më e
zgjuar nga viti kur grupi i të dhënave rritet.
Tesla
Nëse nuk zotëroni një Tesla, nuk keni idenë se çfarë jeni duke humbur. Kjo është ndoshta një
nga makinat më të mira të bëra ndonjëherë. Sidomos për shkak të aftësive të saj parashikuese,
karakteristikave të vetë-ngasjes dhe "ftohjes" teknologjike. Çdokush që është i interesuar në
teknologji dhe makina duhet të ketë një Tesla, dhe këto automjete po bëhen gjithnjë e më të
zgjuara falë përditësimeve të tyre.
Amazon
Transaksioni Amazon A.I. është diçka që ka ekzistuar nj\ kohë t\ gjat\, duke e lejuar kompanin\
të gjenrojë shuma astronomike parash online. Me algoritmet e saj gjithnjë e më t\ p\rsosura me
çdo vit që kalon, kompania përdor AI të zgjuar në parashikimin e produkteve që ne jemi të
interesuar për blerje bazuar në sjelljen tonë online. Ndërkohë që Amazon planifikon të na
dërgojë produkte para se të dimë që kemi nevojë për to, kjo gjë nuk është bërë ende, por është

sigurisht në horizontet e saj.
5. Konkluzion
Në përfundim, inteligjenca artificiale ka përmirsuar ndjeshëm jetën e njerëzve në mënyra të
ndryshme, dhe njerëzit janë jo njësoj si para futjes së AI. Siç u diskutua më lart, përdorimi i AI
ka çuar në kursimin e kohës, e cila nga ana e saj ka çuar në rritjen e prodhimit nga bizneset dhe
aktivitetet e përditshme njerëzore. Për më tepër, zhvillimi i AI ka çuar n\ përpjekjet e reduktuara
të njeriut, metodat e kompjuterizuara, sistemin e automatizuar të transportitdhe përfshirjen në
punë të rrezikshme. Me sa duket, AI ka ndikuar në mënyrë dramatike jetën e njerëzve dhe ka
bërë mrekulli për të ndihmuar në procesin e automatizimit të pothuajse të gjitha aktivitetet e tyre.
Pjesa më e madhe e këtyre metodave kërkojnë shumë kohë dhe punë, gjithashtu vlenë të ceket se
profesioni i zhvilluesit në Intelegjencën Artificiale është një nga profesionet më të paguara në
botë, prandaj nëse jeni të interesuar në këtë fushë duhet ta dini se ia vlen më shumë se çdo
profesion tjetër.
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