QËLLIMI
Një ndër sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet arsimi i lartë në Republikën e Kosovës është
mungesa e ndërlidhjes midis hulumtimeve bashkëkohore dhe mësimdhënies. Rrjedhimisht,
problemet me financim të aktiviteteve akademike, mungesa e qendrave adekuate për hulumtim,
dhe strukturave efektive të qeverisjes kanë kontribuar që Kosova të renditet e fundit në Ballkan sa
i përket numrit të hulumtimeve shkencore të prodhuara për një vit. Përkundër këtyre sfidave,
Kolegji Universum pretendon se procesi mësimor mund të bëhet më efektiv sa i përket cilësisë
dhe përmbajtjes nësë bashkëpunimi midis studentëve dhe profesorëve thellohet, dhe në këtë
mënyrë krijohet një përgjegjësi e përbashkët në kultivimin e një fryme hulumtuese brenda
institucioneve të arsimit të lartë. Një hap para drejt përmirësimit të gjendjes aktuale është
themelimi i Revistës së Hulumtimeve të Studentëve që do të botohet një herë në vit nga Kolegji
Universum, dhe e cila ka për qëllim:
•

ndërtimin e marrëdhënieve më të mira midis studentëve dhe profesorëve,

•

adresimin e sfidave akademike,

•

përmirësimin e shkathtësive të shkrimit, hulumtimit dhe prezantimit,

•

perforcimin e tipareve positive tek studentët dhe profesorët, dhe

•

trajtimin e temave të cilat janë në interest ë akademisë dhe shoqërisë.

PJESËMARRËSIT
Ky është vëllimi i katërt i Revistës së Hulumtimeve të Studentëve. Për dallim nga tri vëllimet e
para, revista është realizuar në bashkëpunim me International Business College Mitrovica
(IBCM), Universitetin “FEhmi Agani”, Universitetin “Kadri Zeka” dhe Universitetin “Nënë
Tereza” . Për këtë vëllim aplikimet kanë qenë të hapura, përveç për studentët e Kolegjit Universum
dhe institucioneve partnere, edhe për studentët e tëgjitha institucioneve të larta të arsimit në
Kosovë, private dhe publike. Këtë vit akademik janë pranuar në listën përfundimtare të punimeve
të përfshira në Revistën e Hulumtimeve të Studentëve 10 punime. Punimet e pranuara janë të
fushave ekonomi dh ebiznes, shkenca politike dhe zhvillime sociale, dhe mësim i gjuhëve të huaja.
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KOMISIONI VLERËSUES
Komisioni vlerësues i revistës përbëhet nga katër profesorë të departamenteve të ndryshme të
Kolegjit Universum. Ky komision përveç se kishte për detyrë përzgjedhjen e punimeve
hulumtuese, gjithashtu kane qënë përgjegjës për hartimin e kritereve dhe sigurimin e cilësisë së
punimeve të përgjedhura. Përveç vlerësimit nga komisioni vlerësues, punimet e pranuara janë
kontrolluar përmes Platformës Akademia për t’u vlerësuar nësë ato përmbajnë plagjiaturë. Lista e
anëtarëve të Komisionit Vlerësues është paraqitur më poshtë:

Prof. Qendresa Kukaj

Prof. Uran Rraci

Kryetare e Komisionit Vlerësues

Anëtar i Komisionit Vlerësues,

KolegjiUniversum

Kolegji Universum

qendresa.kukaj@universum-ks.org

uran.rraci@universum-ks.org

Prof. Filip Ruxho
Prof. Mejreme Ymeri
Anëtar i Komisionit Vlerësues
Anëtare e Komisionit Vlerësues,
Kolegji Universum
Kolegji Universum
filip.ruxho@universum.ks.org
mejreme.ymeri@universum.ks.org

ROLI I MENTORËVE
Në mënyrë që të rritet cilësia e punimeve të dorëzuara nga studentët, secili student i është caktuar
një profesor/profesionist i cili ka bërë mentorimin e procesit të hulumtimit dhe përgatitjes sa më
profesionale të punimit hulumtues. Mentorë të cilët mund të vijnë nga akademia apo industria kanë
luajtur një rol të rëndësishëm në këshillimin dhe mbështetjen e studentëve dhe janë përkujdesur që
temat e përzgjedhura nga studentët të jenë aktuale dhe të gjejnë aplikueshmëri në shoqërinë tonë.
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Shkenca politike dhe zhvillime sociale

STRUKTURA E NXËNËSVE NË BAZA ETNIKE NË RMV TË
SHKOLLAVE FILLORE 2008-2018
MA Agim Jakupi, MA Besnik Bajrami, Ass. Prof. Fati Iseni
Agim.jakupi@unt.edu.mk , Besnik.bajrami2020@hotmail.com Fati.iseni@unt.edu.mk

Abstrakti
Shpërbërja e Jugosllavisë, sidomos konfliktet mbrenda territorit të saj krijuan probleme dhe
vështirësi si mbrenda shteteve po ashtu paraqiste problem edhe për faktorin ndërkombëtar. Nga
paraqitja e shteteve të reja, Maqedonia kaloi më së lehti. Si shtet i ri i dal pa konflikt të armatosur
u bë një shtet shprese për faktorin ndërkombëtar, mirëpo shpejt ajo do të kthehet në shtet
problematik duke dështuar në shumë aspekte shoqërore. Mund të themi se dominante ishte
problemi i trajtimit të asaj pjese të komunitetit që nuk flet gjuhën maqedone, pra që ka të bëje me
kushtin e pare të demokracisë, të drejtat e njeriut. Edhe pse shqiptarët treguan pjekuri dhe kulturë
politike, maqedonasit u munduan që këtë faktor ta minimizojnë dhe tek ndërkombëtarët ta
paraqesin si element destabilizues. Filluan presionet e ndryshme që kulminacionin do ta arrijë te
arsimi në gjuhën shqipe. Arsimtarët përjetuan nje tmerr institucional, mirëpo ata nuk u ndalën dhe
vazhduan me përkushtim ta kryejn misionin e filluar. Statistikat tregojn se maqedonasit janë në
rënie, kurse mbetet enigme çështja e nxënësve shqiptar që nga 2007 -2018 numri tyre është në
rënie, kurse statistikat që flasin pët shtimin e popullsisë japin një pasqyrë tjetër, ritje të numrit të
shqiptarëve.Fjalë kyçe: Shkollë, kulturë, demokraci, diversitet

1. Hyrje
Zhvillimet shoqërore që nga mëvetësimi i RMV u shtrinë në dimensione të ndyshme jo vetëm në
aspektit politik, por ata zhvillime kishin prekur edhe segmente të tjera. Kjo nisje, paraqet edhe
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periudhën më të rëndësishme për shqiptarët që jetonin në këtë shtet. Krerët shtetëror maqedonas e
kishin marrë në kontekstin e “triumfit” politik për të bërë shtet të vetin duke përdorur trysnin
politike si metodë për të mbyllur gojën e të tjerëve, veçmas faktorit shqiptar. U mënjanuan linjat
e komunikimit të mirëfilltë në mes bashkësive etnike dhe gjithë çështja ishte shtrirë në kahje të
etnocentrizmit maqedonas. Udhëheqësit maqedonas filluan që të mos mbajë llogari për aspektet
komunikuese mbrenda shtetit, sidomos kur dihej se populli shqiptar që jeton mbrenda shtetit të
Maqedonisë së Veriut është shtetëformues (Iseni, 2021). Goditja ishte shumë dimensionale, pa
harruar edhe shkollat në gjuhën shqipe që ishin halë në sy të politikanëve të kohës. Kufizimet ndaj
avansimit të çështjes shqiptare vazhduan edhe metej si trashëgimi nga komunizmi, dhe jo vetëm
te toponimet dhe emrat e fëmijëve të posalindur por edhe ndaj shkollave shqipe vazhduan të bëjnë
presione nga më të ndryshmet (Iseni, 2021). Arsimtarët përjetuan një tmerr të paparë institucional,
ku orët e mësimit u detyruan ti shkruajn në gjuhën maqedonase, duke i dhënë goditje gjuhës dhe
kulturës shqiptare. Mirëpo, edhe përskaj kësaj këtij gjenocidi kulturor e arsimor ndaj shqiptarëve,
sërish shkollat në gjuhën shqipe mbijetuan me gjithë barierat e pakuptimta dhe sot kemi nje realitet
tjetër. Tani kur flasim për strukturën e shkollave në Maqedonin e Veriut shohim qartë vijat
lëvizëse, ku nga njëra anë numri i nxënësëve maqedonas është dukshëm në ulje nga viti në vit.
Edhe përkundër asaj që represioni shtetëror qenë i madh, burgosjen e arsimtarëve pa u bë gjyq
populli shqiptar në Maqedonin e Veriut me dinjitet kanë mbrojtur vlerat kombëtare, arsimin dhe
çdo vlerë tjetër kombëtare (Iseni, 2014).

2. Metodologjia
Hulumtimi dhe analiza është bërë mbi bazën empirike të të dhënave të cilat janë të publikuara nga
Enti Shtetëror i Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga viti 2007 deri në vitin
2017, si dhe nga analiza të publikuara nëpër revista shkencore ndërkombëtare relevante. Të dhënat
janë të grumbulluara në tërësi si numër i përgjithshëm i të dhënave për çdo vit shkollor të të gjithë
nxëxnësve nëpër shkollat fillore në nivel shtetëror, pastaj të njëjtat janë ndarë në bazë etnike në
nivel shtetëror për çdo vit gjatë periudhës 2007-2017. Duhet të kihet kujdes se të dhënat gjatë kësaj
periudhe kohore paraqesin numrin e nxënësve sipas gjuhës mësimore që mësojnë dhe jo sipas
etnisë. Kjo metodologji e ndarjes dhe klasifikimit të nxënësve nuk nënkupton se paraqet pasqyrë
reale të numrit të nxënësve sipas etnisë në vend por përafërsisht i afrohet shifrës reale. Kështu që
një numër i konsiderueshëm i nxënësve jomaqedonas mësojnë në gjuhë maqedonase për shkak se
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në shumë vendbanime në Maqedoninë e Veriut nuk ka të organizuar mësim në gjuhën e tyre amtare
si në gjuhën shqipe, rome, bosnjake, vllehe, etj.

3. Struktura e nxënësve në baza etnike në RMV të shkollave fillore 2008 – 2018
Krijimi i shtetit të Maqedonisë shtet i pavarur paraqet një nisme dhe një proces të ri. Ky proces
fillon gjatë shekullit XIX dhe përfundoi më 8 shtator të vitit 1991, kur populli maqedonas përmes
referendumit në të cilën dolën 75% të votuesve, prej të cilëve 91% u deklaruan për Maqedoninë si
shtet të pavarur dhe subjekt i barabartë ekonomik, politikë dhe juridik ndërkombëtar (Fetai, 2017).
Që në fillim u paraqiten probleme nga më të ndryshmet si të mbrendshme ashtu edhe të jashtme,
sidomos me fqinjët e saja që nuk i njihnin identitetin, gjuhën, flamurin, kishën, etj. Do të thotë se
shteti maqedonas ishte i dobët dhe i pambrojtur; njëra pas tjetrës qeveritë nuk kishin rrugë tjetër,
përveçse të bashkpunonin me shqiptarët, për shmangur kryengritjen. Falë shumicës së politikanëve
shqiptarë e maqedonas, të dyjat elitat bënë një punë të madhe për të gjetur një modus vivendi, i cili
jo gjithmonë u pëlqente zgjedhësve të tyre (Glenny, 2019). Mirëpo, kjo ishte përpjekje e
politikanëve maqedonas për të blerë kohë, shumë shpejt do dale sheshit strategjia e tyre sa iu
përket politikave që kanë të bëjnë me çështjes shqiptare.
Garnitura politike komuniste maqedonase vazhdoi praktikën e mbrapshtë të politikave serbe të
asaj kohe, sidomos të viteve 1981 – 1990. Filloi që mos të mbaje llogari për ruajtjen e vijave të
komunikimit ndërnjerëzor dhe ndërnacional në mes shqiptarëve dhe maqedonasëve. Udhëheqësit
shtetërorë të Maqedonisë, me veprimet etyre politike dhe represive përmes organeve plircore, ishin
të orientuar ti rrënojnë edhe disa vlera pozitive të logjikës njerëzore, që deri diku ishin të ruajtura
në mes këtyre dy popujve (Maliqi, 2011). Problemet e jashtme sikur nuk ekzistonin, problem më
i madh i Maqedonisë ishte pakica shqiptare e madhe në numër, e cila llogaritej te 25 për qind e
popullsisë. Duke jetuar në territorin kompakt të Maqedonisë Perëndimore dhe në kryeqytetin
Shkup, shqiptarët e Maqedonisë kishin vuajtur nga trajtimi prej autotiteteve komuniste të
Maqedonisë në vitet 70 e 80 më shumë se shqiptarët kosovarë në Serbi. (Glenny, 2019)
Filluan presionet në shumë dimensione duke mos kursyer edhe shkollat në gjuhën shqipe. Në fillim
sulmi ishte ndaj shkollave të mesme në gjuhën shqipe, ku u munduan që nëpërmjet forcës të
gjunjëzojnë arsimin në gjuhën shqipe. Largimi nga puna dhe burgosja e arsimtarëve dhe
profesorëve, evidenca e orëve të jetë në gjuhën maqedone, krijimi i paraleleve të përziera, ku
nxënësit shqiptar duheshte të mësojnë në gjuhën maqedone. Në shkollat fillore dhe kudo ku
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punonin shqiptarët, u krijua një situatë e pasigurt e shpifjeve dhe kurdisjeve [...] drejtpërdrejti
ndikuan në pengimin e procesit arsimor dhe në raportet ndërnjerëzore (Maliqi, 2011).
Kjo u bë praktikë deri më 2001, kur pas konfliktit të armatosur dhe nënshkrimin e Marrëveshjes
së Ohrit çështja e shkollës dhe shkollimit u rregullua me ligj. Në përputhje me Marrëveshjen e
Ohrit dhe Amandamentin VIII të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, pjesëtarët e
bashkësive nacionale dhe etnike kanë të drejtë të arsimohen në gjuhën e tyre amtare në të gjitha
nivelet e arsimore, sikur është parashikuar me ligj (Fetai, 2017).

4. Nxënësit nëpër shkolla fillore sipas gjuhës mësimore
Në këtë punim që të dhënat nga gjendja demografike dhe numri i nxënësve, paraleleve dhe
shkollave i kemi marrë nga Enti shtetëror i statistikave të Republika e Maqedonisë së Veriut, ku
do të shohim se lëvizjet negative që vijnë tek nxënëxit shqiptarë mund të jenë të faktorëve të
ndryshëm edhe pse nataliteti është në rritje, kurse numri i nxënësve është në rënie. Na ngriten
dilemat, ku qendron problemi i një konfiguracioni të tillë shkollore, mund qe nxënës shqiptar të
mësojnë në gjuhën maqedone, apo faktori i emigrimit është në pyetje.

Year

Totali

Bosnians

%

Shkolla

990

3

0.30303

Paralele

10621

20

0.188306

Nxënës

185119

283

0.152875

Year

Totali

Bosnians

%

Shkolla

991

2

0.201816

Paralele

10830

19

0.175439

Nxënës

190225

280

0.147194

2015 -2016

2016 -2017

Table 1. Numri nxenesve qe mesojne ne gjuhen bosnjake ne vitet 2015/15 dhe 2016/17 ne RMV ( Burimi: Iseni,
2021); https://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.17.05.pdf), Burimi: (PRIMARY, 2008)
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Ndonëse nëse analizohet nga ana proporcionale, struktura e nxënësve që mësojnë në gjuhën shqipe
qëndron përafërsisht e njëjtë, respektivisht 33.76% në vitin 2006/07, ndërsa në vitet rrjedhëse ka
një ngritje dhe rënie të lehtë. Në vitin 2016/17 numri i nxënësve që mësojnë në gjuhën shqipe
qëndron 31.85%.
Nga ana tjetër numri i nxënësve që mësojnë në gjuhë maqedonase në vitin 2006/07 ishte 63.35% ,
ndërsa në vitin 2016/17 ka një ngritje me 64.79%. Ky konfiguracion, sigurisht vjen si pasojë e
asaj që në statistikat shtetërore nuk janë përfshi të gjitha komunitetet, pra komuniteti vllah, rom,
boshnjak dhe të tjerë janë të përfishrë te koeficientët maqedon. Çështje tjetër është edhe numri i
shkollave dhe paraleleve që janë të përfshira në këtë statistikë. Më 2006/07, nga 1000 shkolla në
gjuhën maqedone ndjeket mësimi në 74% të shkollave, kurse shqiptarët janë të përfshirë me 28.8%
të shkollave si dhe numri i paraleleve që te maqedonët është 66.54%, paralele në gjuhën shqipe
kishte 32.97%. Për të njejtën problematik, shkollat dhe paralelet, në fundin e vitit shkollor 2016/17,
maqedoasit kishin 73.66% të shkollave me 64.12 paralele dhe shqiptarët me 29.26% të shkollave
me 32.18 të paraleleve. Nga këta numra vërejm ngulfatjen e paraleleve me nxënës ku mësimi
zhvillohet në gjuhën shqipe, karshi komoditetit të nxënësve maqedonas. Nga viti 2015/16 në
statistikë janë përfshi edhe komuniteti boshnjak që ka një përqindje 0.30% të shkollave, mirëpo jo
edhe komuniteti vlleh dhe sidomos ai rom që nga numri i përgjithsëm i popullsisë, nga shtimi
natyror ka ngritje të theksuar. Dilemat mbeten te numri i nxënësve shqiptar që ka rënie të vogël,
kur dihet se edhe shqiptarët janë në ritje për nga numri i lindjeve. Çështja ka të bëje me faktorë të
ndyshëm që japin këta koeficient, mund të jetë që një numër I nxënësve shqiptar në munges të
shkollave shqipe në rrethin ku jetojnë, procesin arsmior ta ndjekin në gjuhën maqedone, si dhe
mund të luaje rol me një përqindje të vogël edhe migrimi i shqiptarëve.
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Year
2006 -2007
Shkolla

1000

740

74

288

28.8

61

6.1

8

0.8

Paralele

10471

6968

66.5457

3453

32.9767

318

3.0369

36

0.3438

Nxënës

228207

144588

63.3582

77054

33.7649

6107

2.6760

458

0.2006

Shkolla

997

737

73.9217

289

28.9869

60

6.0180

8

0.8024

Paralele

10713

6927

64.6597

3431

32.0265

321

2.9963

34

0.3173

Nxënës

220833

140314

63.5385

74103

33.5561

5999

2.7165

417

0.1888

Shkolla

991

734

74.0666

287

28.9606

60

6.0544

7

0.7063

Paralele

10713

6924

64.6317

3440

32.1105

318

2.9683

31

0.2893

Nxënës

215078

137467

63.9149

71436

33.214

5740

2.6687

435

0.2022

Shkolla

990

729

73.6363

289

29.1919

62

6.2626

7

0.7070

Paralele

10622

6812

64.1310

3426

32.2538

348

3.2762

36

0.3389

2007 -2008

2008 -2009

2009 -2010
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Nxënës

208980

133468

63.8664

69034

33.0337

6062

2.9007

416

0.1990

Shkolla

990

731

73.8383

288

29.0909

62

6.2626

7

0.7070

Paralele

10567

6773

64.0957

3403

32.2040

352

3.3311

39

0.3690

Nxënës

201914

130200

64.4829

65121

32.2518

6043

2.9928

550

0.2723

Shkolla

986

730

74.0365

287

29.1075

64

6.4908

7

0.7099

Paralele

10685

6846

64.0711

3456

32.3444

344

3.2194

39

0.3649

Nxënës

197859

127336

64.3569

64213

32.4539

5790

2.9263

520

0.2628

Shkolla

990

731

73.8383

291

29.3939

63

6.3636

8

0.8080

Paralele

10657

6810

63.9016

3453

32.4012

348

3.2654

46

0.4316

Nxënës

194055

125057

64.4441

62660

32.2898

5815

2.9965

523

0.2695

2010 -2011

2011 -2012

2012 -2013
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2013 -2014
Shkolla

990

729

73.6363

291

29.3939

63

6.3636

8

0.8080

Paralele

10664

6436

60.3525

3811

35.7370

374

3.5071

43

0.4032

Nxënës

190541

122929

64.5157

61298

32.1705

5821

3.0549

493

0.2587

Shkolla

989

729

73.7108

289

29.2214

63

6.3700

8

0.8088

Paralele

10689

6860

64.1781

3435

32.1358

356

3.3305

38

0.3555

Nxënës

188361

120716

64.0875

61608

32.7074

5566

2.9549

471

0.2500

Shkolla

990

725

73.2323

294

29.6969

64

6.4646

5

0.5050

Paralele

10621

6783

63.8640

3424

32.2380

370

3.4836

24

0.2259

Nxënës

185119

119550

64.5800

59437

32.1074

5591

3.0202

258

0.1393

2014 -2015

2015 -2016
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2016 -2017
Shkolla

991

730

73.6629

290

29.2633

63

6.3572

5

0.5045

Paralele

10830

6945

64.1274

3486

32.1883

364

3.3610

16

0.1477

Nxënës

190225

123250

64.7916

60578

31.8454

5976

3.1415

280

0.1471

Shkolla

1000

740

74

288

28.8

61

6.1

8

0.8

Paralele

10471

6968

66.5457

3453

32.9767

318

3.0369

36

0.3438

Nxënës

228207

144588

63.3582

77054

33.7649

6107

2.6760

458

0.2006

Shkolla

997

737

73.9217

289

28.9869

60

6.0180

8

0.8024

Paralele

10713

6927

64.6597

3431

32.0265

321

2.9963

34

0.3173

Nxënës

220833

140314

63.5385

74103

33.5561

5999

2.7165

417

0.1888

Shkolla

991

734

74.0666

287

28.9606

60

6.0544

7

0.7063

Paralele

10713

6924

64.6317

3440

32.1105

318

2.9683

31

0.2893

Nxënës

215078

137467

63.9149

71436

33.214

5740

2.6687

435

0.2022

Year
2006 -2007

2007 -2008

2008 -2009
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2009 -2010
Shkolla

990

729

73.6363

289

29.1919

62

6.2626

7

0.7070

Paralele

10622

6812

64.1310

3426

32.2538

348

3.2762

36

0.3389

Nxënës

208980

133468

63.8664

69034

33.0337

6062

2.9007

416

0.1990

Shkolla

990

731

73.8383

288

29.0909

62

6.2626

7

0.7070

Paralele

10567

6773

64.0957

3403

32.2040

352

3.3311

39

0.3690

Nxënës

201914

130200

64.4829

65121

32.2518

6043

2.9928

550

0.2723

Shkolla

986

730

74.0365

287

29.1075

64

6.4908

7

0.7099

Paralele

10685

6846

64.0711

3456

32.3444

344

3.2194

39

0.3649

Nxënës

197859

127336

64.3569

64213

32.4539

5790

2.9263

520

0.2628

Shkolla

990

731

73.8383

291

29.3939

63

6.3636

8

0.8080

Paralele

10657

6810

63.9016

3453

32.4012

348

3.2654

46

0.4316

Nxënës

194055

125057

64.4441

62660

32.2898

5815

2.9965

523

0.2695

2010 -2011

2011 -2012

2012 -2013

14

2013 -2014
Shkolla

990

729

73.6363

291

29.3939

63

6.3636

8

0.8080

Paralele

10664

6436

60.3525

3811

35.7370

374

3.5071

43

0.4032

Nxënës

190541

122929

64.5157

61298

32.1705

5821

3.0549

493

0.2587

Shkolla

989

729

73.7108

289

29.2214

63

6.3700

8

0.8088

Paralele

10689

6860

64.1781

3435

32.1358

356

3.3305

38

0.3555

Nxënës

188361

120716

64.0875

61608

32.7074

5566

2.9549

471

0.2500

Shkolla

990

725

73.2323

294

29.6969

64

6.4646

5

0.5050

Paralele

10621

6783

63.8640

3424

32.2380

370

3.4836

24

0.2259

Nxënës

185119

119550

64.5800

59437

32.1074

5591

3.0202

258

0.1393

Shkolla

991

730

73.6629

290

29.2633

63

6.3572

5

0.5045

Paralele

10830

6945

64.1274

3486

32.1883

364

3.3610

16

0.1477

280

0.1471

2014 -2015

2015 -2016

2016 -2017

Nxënës

190225

123250

64.7916

60578

31.8454

5976

3.1415

Tabela 1. Numri i nxenesve ne shkollat fillore ne RMV sipas perkatesise etnike 2006/07-2016/17. (Burimi: Iseni,
2021);
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5. Konkluzione dhe rekomandime
Projekti i quajtur shkollë kërkon nxitjen e kulturës demokratike dhe për të nuk duhet parashtruar
kushte raciste apo të ngjajshme. Reformat duhet kapur gjithë pa dallim ngjyrën, gjuhën dhe
kombësin. Të gjithë kanë të drejtë, bile është e drejtë elementare për të mësuar dhe për të përcjellë
mësimin në gjuhën amtare. Maqedonia ishte para sfidave kohore dhe çdo ngecje në drejtimin e
ngurtësimit të raporteve ndërkulturore, ndërnacionale do të thonte edhe zhytje në probleme të
pafundme. Gjithashtu, diversiteti duhet pranuar, ligjet duhet të mbrojnë çdo qytetar të shtetit dhe
të vlejnë njejtë për të gjithë. Pjesmarja demokratike e kërkon një gjë të tillë, hapat që duhet të
merren janë të natyrës së të kuptuarit të rregullave të sjelljes, të pranuar edhe tjetrin si pjesë e
shoqërisë ku jeton. Për këtë qëllim duhet kuptuar drejtë realitetin që na rrethon, të vlerësojmë edhe
tjetrin, të planifikojm rregulla të sjelljes dhe vlerësimit duke u mbështetur në përgjegjësi morale,
pjesmarrje aktive demokratike. Përmirësimi i cilësisë nëpër shkolla është sfidë e të gjithëve,
kërkohet një trajtim i mirëfillt dhe struktura e shkollave të jetë e qëndrueshme dhe reale. Sigurisht,
kjo paraqet edhe sfidën më të madhe të Maqedonis së Veriut, të njohë dhe të llogarite faktorët e
mbrendshme dhe të jashtëm, ti njohë rrethanat që kanë ndikim në zhvillimet politike, të krijoje
kushte më të mira për zhvillim ekonomik dhe të mundësoje arsim cilësor për të gjithë pa dallim
kombësie. Në fakt, duhet respektuar ndryshimet kushtetuese që mbështeten në Marrëveshjen e
Ohrit që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, mbrojtjen e bashkësive etnike, sigurimin e përdorimit
të barabartë të gjuhës dhe alfabetit të komuniteteve, sidomos të atij shqiptar.
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PËRCEPTIMET E STUDENTËVE TË INERMIERISË PËR
NDËRLIDHJEN E MËSIMIT NË LABORATORE DHE PRAKTIKES
KLINIKE INSTITUCIONALE
Agnesa Kadrijaj, Lirigzon Goçaj, Viola Haxhija, Argjiro Alija MSc, Bekim Sejdiu PhD cand
agnesakadrijaj3@gmail.com, lirigzongoci@gmail.com, haxhijaviola20@gmail.com,
argjiroalija@uni-gjk.org, bekim.sejdiu@uni-gjk.org

1. Abstrakt
Qëllimi i këtij punimi ishte të identifikonte nëse ekziston një lidhje midis asaj që studentët e
infermierisë mësojnë në ushtrimet e simuluara të laboratorit klinik në objektet e fakultetit dhe asaj
që ata përjetojnë gjatë praktikimit të tyre ne institucione shendetësore klinike. Laboratorët klinikë
zakonisht përdoren për të ndihmuar studentët të zhvillojnë aftësi klinike infermierore përmes
simulimit të përvojave, shkathësive klinike, kompetencave klinike e të tjera. Qëllimi është që të
përcaktohet nëse ushtrimet laboratorike klinike ju kanë ndihmuar studentëve të integrojnë teorinë
dhe praktikën e infermierisë në mjedisin klinik shëndetësor.
Pjesëmarrësit ishin studentët të infermierisë nga universitetet publike dhe private të arsimit
universitar. Metodë studimit ishte pyetësori për praktika klinike i realizuar nga 114 studentë të
infermierisë. Pyetjet kishin të bënin me përceptimin e studentëve për atë që u mësuan asistentet në
ushtrime laboratorike dhe për atë që përjetuan gjatë praktikes në mjedise klinike.
Rezultatet vërtetuar nevojën për të zhvilluar tutje ligjerata shtesë, ushtrime laboratorike, dhe
demostrim i tyre në maneken duke e theksuan si të nevojshëm dhe për zhvillimin e aftësive
profesionale të tyre, rritjen e kompetencave dhe zotësinë për te marrë vetëbesimin ne përballje me
pacient dhe mjedisin praktik institucional shëndetësor.
Përfundim: Nderlidhja midis asaj që mësohet në laboratore dhe asaj që është përjetuar ne mjedisin
institucional është e domosdoshme për të siguruar praktikë të sigurt tek studentët e infermierisë
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Fjalët kyçe: laboratorë klinik, praktika klinika, teoria dhe praktika, mentorët klinik, studentët
infermier.

2. Hyrje
Programi Bachelor i Infermierisë në Universitetin Publik të Gjakovës por edhe në Institucionet
Private Universitare është i përqendruar klinikisht, bartë në vete modulin bazë, Praktiken Klinike.
Duke njohur rëndësinë e të mësuarit për të dale infermier me bachelor i aftë, kompetent me
shkathtësi dhe njohuri për praktiken klinike qe do e svidoj pergjatë viteve të stdimit tre vjeqarë.
Përgatitja e infermierëve për praktikën klinike ka ndikim të gjërë (Rutherford et al 2013, pg 118)
Në një mjedis të shpejtë dhe të ndërlikuar të kujdesit shëndetësor, qëllimi arsimor i një kurrikule
të bachelorit të infermierisë është diplomimi i infermierëve të përgatitur mirë, të aftë dhe të
përkushtuar në përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së kujdesit. Sot, ka ende dilema per programet
universitare te arsimit lidhur me konceptim teori-praktikë, me pohimet se studentët nuk janë në
gjendje të transferojnë njohuritë e tyre të fituara nga universiteti në mjedisin klinik, ose se ata janë
të përgatitur në mënyrë joadekuate për praktikën klinike nga universiteti/kolegji per ta marrë
pergjegjsine per pune.
Meqenëse infermieria është një profesion i përqendruar në praktikë, njohuritë dhe aftësitë fitohen
përmes arsimit në institucione universitar dhe përmes përvojës në fushën klinike, me këto të fundit
që formojnë "mjedisin klinik të të mësuarit" (Gaberson et al 2010). Kompleksiteti social dhe
paparashikueshmëria që karakterizon mjedisin e te mesuarit klinik, u ofron studentëve infermierë
mundësinë për të kombinuar aftësitë njohëse, të sjelljes dhe emocionale (D'Souza et al., 2013),
aftësitë për zgjidhjen e problemeve klinike dhe aftësitë e të menduarit kritik (Doody et al, 2012) ,
dhe rrit vetëbesimin, efikasitetin dhe aftësitë personale të udhëheqjes (Cristiansen et al., 2014).
Rëndësia e te mësuarit për mjedisin klinikë theksohet edhe në Direktivën e BE-së 2005/36 / në të
cilën praktika klinike përfaqëson 50% të programit të infermierisë (European Commission
Directive, 2005).
Punimi ne vazhdim sjell ne pah punen e mentorve klinik ne ushtrimet laboratorike me studentet e
infermierisë. Gjegjësisht, ka të bëj me laboratorët klinikë, marrëdhëniet midis laboratorëve klinikë
dhe praktikës klinike në institucione, perceptimet e studentëve për këto hapsira dhe perceptimin e
një relacioni teori-praktikë.
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3. Metodologjia
Punimi është i tipit kualitativ. Për realizimin e këtij punimi është përdorur nje pyetesor i huazuar
nga një kolegj privat i quajtur “Universi”, i perdorur dhe i plotësuar për një periudhe kohore
tremujore Janar- Mars të vitit 2021. Në këtë studim janë përfshirë gjithsej 114 respodent studentë
të institucioneve universitatre publike dhe private.Respodentet ne hulumtim kanë qenë
pjesëmarrës pa dallim moshe, gjinie dhe vitit të studimeve përkatëse. Pyetesori është shpërndar në
mënyrë të barabart në të dy Institucionet universitare me numer te pergjithshem 57. Ne
Universitetin Publik të Gjakoves “Fehmi Agani” perkatesisht Fakultetin e Mjekësisë në Programin
e studimeve të Infermieris kanë marrë pjesë 57 studentë. Po ashtu nga kolegjet private janë
intervistuar 57 student. Shprendarja e mostres ka qenë e barabartë.

4. Perceptimet e studentëve për mësimin praktikë në laboratoret dhe përballja
me praktiken klinike
Laboratorët klinikë janë një strategji mësimore e përdorur zakonisht për të ndihmuar studentët e
infermierisë në zhvillimin e aftësive klinike. Autori Wellard me bashkpuntor identifikikuan se
aktivitetet e mësuara në laboratorë klinike brenda fakultetit janë të domosdoshme që studentët të
mësojnë të praktikojnë (Wellard et al 2007). Po ashtu autori Freeth me bashkpuntor i ka përshkruar
laboratorët klinik si një mjedisi në të cilin studentët përjetojnë më pak stres ankth dhe përfitojnë
aftësi për tu përballur me sfida në instuticione shëndetësore (Freeth et al 2005, pg 272-282).
Një mjedis i suksesshëm i të mësuarit krijohet përmes një atmosfere pedagogjike frymëzuese,
organizimit të mirë të kujdesit infermieror (Saarikoski et al 2002) (Papastavrou et al., 2010)
orientimit të studentit (Mattila et al., 2010), kohëzgjatjës dhe vazhdimësisë të praktikes klinike
(Warne et al., 2010), dhe ndikimi i marrëdhënieve pozitive ndërpersonale mentor- student.
Përballja me praktikën klinike mund të jetë një përvojë e frikshme për studentët e infermierisë. Në
përgjithësi studentët ndeshen me një mjedis që nuk është i njohur për ta. Autori Morgan shpjegon
se kjo frikë ndodh për shkak të mendimit se pacientët mund të demtohen nga kujdesi apo
intervenimi qe këta japin. Faktori i frikës i motivon studentët të praktikojnë aftësitë klinike në
laboratore, duke u bërë kështu të aftë për të përballuar frikën në pacient. Kjo nga ana tjetër rrit
besimin e studentëve dhe ata bëhen më të sigurt për rolin e tyre që marrin per praktiat ne
institucione shendetesore (Morgan 2002, pg 36-37). Edukimi klinik është një përbërës thelbësor
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dhe ekspozimi aktual ndaj mjediseve infermierore për zhvillimin e aftësive në nivelin e praktikës
fillestare infermierore (Department of Education, Science and Training, 2002).
Studentet të cilët ndeshen me praktikat klinike ne kontaktin e parë ballafaqohen me shume problem
dhe jo pershtatshmeri lidhur me atë që kanë praktikuar ne mjedisen brenda laboratoreve dhe në atë
që e shohin brenda institucioneve shendetësore ku kryhet praktika. Autori Maginnis me
bashkpuntor në vitin 2010 ne hulumtimin e tij i ka vërejtur këto dokuri dhe i ka potensuar si sfida
te studenteve. Ndër të tjerash ai argumentoj fjalët e studenteve. Në shumë raste gjatë kryerjes së
praktikës klinike ne institucion kam parë infermierë të thonë se kjo nuk është mënyra e drejt se si
duhet të bëhet ky veprim, psh., duke e lëvizur pacientin, infermieret e bënin me shpejt se duhet
këtë veprim. Infermieret e dinin që nuk ishte forma e drejtë por e bënin, ngaqe rrethanat e bënin
të till situaten dhe ishin edukuar tashmë në këtë frym. Vazhdimisht infermieret u thonin stdenteve
që most e ndjekin praktikat e vjetra por të zbatojnë të gjitha ato të cilat i kanë marrë si bazë në
objektet e laboratoreve klinik dhe u a kanë përcjellë mentorët e tyre (Maginnis et al 2010).

5. Rezultate
Institucioni Publik

Institucioni Privat

Gjithësej

Femra

46

50

84%

Meshkuj

11

7

16%

Gjithësej

57

57

100%

Tabela 2. Paraqitja e studentëve sipas institucioneve dhe gjinisë

Koment : Në tabelën 1. Janë paraqitur studentët sipas institucioneve publike/private dhe gjinisë,
pra 57 studentë nga institucioni publik ku nga ta 46 kanë qenë femra dhe 11 meshkuj dhe poashtu
57 studentë nga institucioni privat dhe sipas gjinisë kanë qenë 50 femra dhe 7 meshkuj, pra
gjithësej 114 studentë.
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Figura 1. Paraqitja grafike e studentëve sipas gjinisë.

Koment : Siç shihet në grafikonin e parë, gjinia femërore ka dominuar me 82.5% duke pasuar nga
gjinia mashkullore me 17.5%.

Figure 1. Paraqitja e moshes se studentëve ne Institucione Universitare.

Koment : Studentet të cilët kanë marrë pjesë në pyetësorë kanë qenë të moshës 21 vjeqare me
29.5%, pastaj mosha 20 vjeqare me 23,2%, kurse me përqindje te njejt perkatësisht 12,5% kanë
rezultuar moshat 19 dhe 22 vjeç, si dhe kemi perqindje me te ulëta plotësuese te moshave : 23 me
8%, 18 me 2.7%, 24 me 3.6%, dhe moshat 26, 27, 29, 30, 42, me nga 1%.
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Figure 2. Paraqitja e vitit te studimeve te studenteve ne Institucionet Universitare.

Koment: Studentet të cilët kanë marrë pjesë në plotësimin e pyetësorit kryesisht kanë qenë studentë
të vitit të 3-të me 65.5% kurse në vitin e dytë ishin 26.5% dhe nga viti i 1-rë me përqindjen më te
vogël, përkatësisht 8% te studentëve.

Figure 3. Paraqitja e numrit të studentëve sipas llojit të institucionit

Koment: Në grafikonin e 4. Shihet numër i barabartë i studentëve pjesëmarrës në pyetësor si nga
institucioni publik edhe nga ai privat.
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Figure 4. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve lidhur me konsultimet me mentorin e klinikës.

Koment : Sipas përgjigjeve në grafikonin e 5-të, shihet se 30.7% pajtohen plotësisht dhe 30.7%
pajtohen pjesërisht lidhur me konsultimet me mentorin klinik ndërsa 29.8% thjeshtë pajtohen
lidhur me pyetjen e shtruar.

Figura 5. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve lidhur me detyrat e praktikës profesionale.

Koment : Në Grafikon shihet se 38.7% e studentëve janë pajtuar se detyrat e praktikës profesionale
iu janë bërë të ditura që në fillim, nderësa 30.7% e studentëve janë pajtuar plotësisht lidhur me
këtë temë, kurse pjesërisht janë pajtuar një numër i vogël i studentëve gjegjësisht 16.7%.
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Figure 6. Paraqitja grafike e pergjigjëve të studentëve për ditarin e punës.

Koment : Pra siç shihet në rezultate, konfirmojmë se 28.9% janw pajtuar plotwsisht, 26.3% thjeshtë
janë pajtuar, pjesërisht janë pajtuar 18.4%, poashtu 18,4% të studentëve nuk janë pajtuar kurse
7.9% nuk janë pajtuar fare për plotësimin e ditarit të praktikës.

Figure 7. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve të infermierisëe lidhur me ndërhyrjet infermierore.

Koment : Në grafikonin e mësipërm përgjigjet e studentëve ishin pozitive pasi që 39.5% pajtohen
plotësisht në lidhje me ndërhyrjet infermierore, 30.7% janë pajtuar, 17.5% janë pajtuar pjesërisht,
9.6% nuk janë pajtuar dhe fare nuk janë pajtuar 0%.
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Figure 8. Paraqitja grafike e pergjigjeve te studenteve per zbatimin dhe zhvillimin e 5 fazave te procesit Infermieror.

Koment: Këtu shihet një numer i madh i studentëve të pajtuar lidhur me zbatimin e 5 fazave të
kujdesit infermieror, 31.6% pajtohen plotësisht dhe 21.9% pajtohen pjesërisht.

Figure 9. Paraqitja grafike e rezultateve në relacion me praninë e asistentit të praktikës klinike.

Koment : Sa i përket përgjigjeve se asistenti i praktikës klinike ka qenë i pranishëem në institucion
themi se 28.1% thjeshë janë pajtuar, 27.2% janë pajtuar pjesërisht, 21.9% janë pajtuar plotësisht,
14.9% nuk janë pajtuar dhe 7.9% nuk janë pajtuar fare.
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Figure 10. Paraqitja grafike e përgjigjeve lidhur me diskutimet me mentorin.

Koment : Në këtë grafikon shihet se pjesa dërrmuese e studentëve janë pajtuar lidhur me këtë
qështje me 36.8%, janë pajtuar pjesërisht 23.7% dhe plotesisht janë pajtuar 31.6%.

Figure 11. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve për rekomandimet e mentorit.

Koment: Sipas këtij grafikoni studentët u përgjigjen pozitivisht duke u pajtuar plotësisht me 43.4%
ne relacion se rekomandimet e mentorit ndihmojnë në arritjen efektive të shkathtësive
profesionale, 36.3% ishin pajtuar ndërsa pjeserisht të pajtuar kanë qenë 17.7%.
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Figure 12. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve në lidhje me mentorin.

Koment: Në grafikon shihet se 39.8% e studentëve janë pajtuar plotësisht se mentori të mëson
kompetencat dhe përgjegjësitë e profesionit të infermierisë, 38.9% janë pajtuar poashtu dhe 17.7%
janë pajtuar pjesërisht.

Figure 13. Paraqitja grafike e përgjigjëve të studentëve të infermierisë për sjelljen e mentorit.

Koment: Sipas rezultateve konkludojmë se 39.5% janë pajtuar plotësisht poashtu edhe 39.5% të
studentëve thjeshtë janë pajtuar se mentori gjatë punës praktike tregon tolerancë, mirëkuptim dhe
mirësjellje, ndërsa pjesërisht janë pajtuar vetëm 18.4%.
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Figure 14. Paraqitja grafike e rezultateve të pyetjes rreth elementeve në praktikë.

Koment : Sipas rezultateve të mësipërme thuhet se një pjesë e madhe e studentëve apo rreth 30.1% janë
pajtuar pjesërisht se laboratorët në fakultet përmbajnë të gjitha elementet për praktikë, përcjellur me 26.5%
të studentëve të pajtuar plotësisht, 24.8% thjeshtë pajtohen dhe 15.9% nuk pajtohen.

Figure 15. Paraqitja grafike e rezultateve të pyetjes rreth mësimeve teorike.

Koment : Sipas përgjigjeve të studentëve shihet se 39.5% janë pajtuar plotësisht rreth faktit se mësimet
teorike janë te kuptueshme dhe të përshtatshme për studentët, 29.8% pajtohen, 21.9% pajtohen pjesërisht
dhe 7.9% nuk pajtohen.
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Figure 16. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve në lidhje me hapësirat ku zhvillohet praktika.

Koment : Sipas rezultateve në grafikon shihet se 35.7% janë pajtuar se hapësirat ku zhvillohet praktika
teorike janë të dezinfektuara dhe perdorin masat anti-covid, 26.8% janë pajtuar plotësisht, 24.1% janë
pajtuar plotësisht dhe 11.6% nuk janë pajtuar.

Figure 17. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve në relacion me manekenët.

Koment : Si përfundim nga ky grafikon shihet se 33.3% pajtohen që manekenët janë të sofistikuar për punën
laboratorike, 28.1% pajtohen plotësisht, 27.2% pajtohen pjesërisht dhe 10.5% nuk pajtohen.
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Figure 18. Paraqitja grafike e rezultateve sa i përket detyrave të praktikës profesionale.

Koment : Sipas këtij grafikoni rreth 39.5% e studentëve pajtohen se detyrat e praktiës profesionale në
laboratore i zhvillojnë aftësitë e tyre në përballje me pacientin, 35.1% pajtohen plotësisht, dhe 19.3%
pajtohen pjesërisht.

Figure 19. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve sa i përket ngjashmërisë se ambientit dhe institucionit.

Koment : Duke u bazuar në grafikonin 20 shihet një rezultat mesatar, pasi që 34.2% e studentëve janë
pajtuar pjesërisht për ngjashmërinë e ambientit të laboratorit me dhomën e një klinike apo reparti në
institucion shëndetësor, 33.3% thjeshtë janë pajtuar në relacion me ngjashmërine, 22.8% janë pajtuar
plotësisht, dhe një numër i studentëve apo rreth 7% nuk pajtohen.
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Figure 20.Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve për procedurat në maneken dhe pacient.

Koment : Atëherë nga 114 përgjigje vërejmë se 36.8% janë pajtuar se procedurat të cilat kryhen në maneken
kryhen dhe në pacient, 29.8% pajtohen pjesërisht në lidhje me këtë procedurë, 22.8% pajtohen plotësisht,
dhe rezultat negativ nuk ka.
Ekzistojnë te gjitha materialet e
Institucioni publik universitar Institucioni privat universitar
nevojshme per praktiken laboratorike
sikur ne mjediset e Klinikes/ Spitalit
Nuk Pajtohem Fare

9

31%

11

41%

Nuk Pajtohem

5

17%

10

37%

Pajtohem pjeserisht

9

31%

4

15%

Pajtohem

5

17%

2

7%

Pajtohem Plotësisht

1

4%

0

0%

Table 3. Paraqitja e pwrgjigjeve të studentëve sa i përket materialeve të nevojshme në laborator.

Koment: Duke u bazuar në tabelën e 2-të, rreth 31% të studentëve nga institucioni public universitar
pajtohen pjesërisht se në laboratore ekziston shtrati antidekubit, EKG, Puls oximetri, tensiometri,
glikometri, karroca e shprendarjes së terapisë, kateteret, paisjet per intubim, sonda nazogastrike, transuzion,
kateter venos dhe urinar, poashtu 31% e tyre nuk pajtohen fare se egzistojnë këto material, 17% nga ta
thjeshtë nuk pajtohen, 17% pajtohen dhe 4% pajtohet plotësisht. Ndërsa sipas studentëve nga institucioni
privat universitar 41% nuk pajtohen fare se në laboratorët e tyre praktik kanë material të nevojshëm sikurse
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në praktikën klinike institucionale, 37% thjeshtë nuk pajtohen, 15% nga ta pajtohen pjesërisht, 7% pajtohen
dhe 0% pajtohen plotësisht.

Figure 21. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve në lidhje me intervenimet në maneken dhe pacient.

Koment : Nga ky grafikon shihet rezultat pozitiv nga ana e studentëve, ku 34.2% janë pajtuar se studentët
kryejnë intervenimin në maneken para se ti qaset praktikës në pacient pra në institucione, 28.9% pajtohen
plotësisht në lidhje me këtë procedurë, 25.4% pajtohen pjesërisht dhe 8.8% nuk pajtohen.

Figure 22. Paraqitja grafike e rezultateve sa i përket demostrimit të terapisë parenterale.

Koment : Nga ky grafikon konkludojmë se pjesa derrmuese apo 39.8% Pajtohen plotësisht se demostrimi i
IM, SC, IV, ID kryhen në laboratore fillimisht në vitin e 1-rë gjegjësisht në semestrin e 1-rë.
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Figure 23. Paraqitja grafike e rezultateve në relacion me praktikën profesionale.

Koment : Nga ky grafikon rreth 49.1% e studenteve janë të pajtuar plotësisht që Praktika profesionale iu ka
ndihmuar të arrijnë/zhvillojnë aplikimin e teorisë në praktikë, 33.9% thjeshtë pajtohen dhe 14.3% pajtohen
pjesërisht.

Figure 24. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve sa i përket praktiës dhe përgjegjësisë profesionale.

Koment : Nga ky grafikon konkludojmë 48.7% e studenteve janë pajtuar plotësisht që Praktika profesionale
iu ka ndihmuar të arrijnë/zhvillojnë Përgjegjësinë profesionale, 32.7% pajtohen dhe 16.8% pajtohen
pjesërisht dhe rezlutat negative nuk ka.
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Figure 25. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve për pregaditjen me ballafaqime.

Koment : Sipas Grafikonit 26 41.1% e studenteve janë pajtuar që Praktika profesionale iu ka ndihmuar të
arrijnë/zhvillojnë Pregaditjen për ballafaqimin me pacientin, 36.6% pajtohen plotësisht, dhe anasjelltas.

Figure 26.Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve ne lidhje me kompetenca.

Koment : Sipas këtij grafikoni, studenët pajtohen me 38.1% se praktika profesionale iu ka ndihmuar të
arrijnë dhe zhvillojnë arritjen e kompetencave profesionale. Pajtohen pjeserisht u pergjigjen 18.6% e
studenteve dhe plotësisht ishin 38.9% e tyre.
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Figure 27.Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve ne lidhje me komunikimin.

Koment: Sipas rezultateve 42.9% e studenteve janë pajtuar se Praktika profesionale iu ka ndihmuar të
arrijnë/zhvillojnë aftësi të mira komunikuese me pacientin, 38.4% janë pajtuar plotësisht dhe 15.2% janë
pajtuar pjesërisht.

Figure 28. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve sa i përket rregullave dhe orarit.

Koment: Nga ky grafikon 43.4% e studenteve jane pajtuar plotësisht që praktika profesionale iu ka
ndihmuar të arrijnë/zhvillojne rrespektimin e rregullave dhe orarit, 40.7% thjeshtë pajtohen dhe 11.5%
pajtohen pjesërisht.
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Figure 29. Paraqitja grafike e përgjigjeve të studentëve në relacion me vizionin dhe etuziazmin.

Koment : Edhe në këtë grafikon kemi rezultat pozitiv sepse 46.5% e studenteve jane pajtuar plotesisht qe
Praktika profesionale iu ka ndihmuar të arrijne/zhvillojne Vizionin dhe Entuziazëm për të ardhmen e tyre
profesionale, 38.6% thjeshtë pajtohen dhe 12.3% pajtohen pjesërisht.

6. Përfundime
Ky studim tregonë rëndesinë përdorimit të laboratorëve klinikë si një strategji efektive mësimore
për të përgatitur studentët, ndërsa nxjerr në pah mospërputhjet midis asaj që mësohet dhe asaj që
praktikohet. Studentët mësojnë aftësi në mjedisin laboratorik klinik që zhvillohen më tej në
praktikën klinike. Studentet kanë hasur ne disa pengesa kur teorin e mësuar e kanë shfaqur në
praktikë në institucione shëndetësore. Studentët identifikuan edhe lidhjet midis asaj që mësuan në
ushtrime e simuluara laboratorike klinike dhe asaj që praktikuan gjatë kryerjes së praktikës të tyre
klinike. Hulumtimi i reflektimeve të studentëve mbi përvojën klinike nxjerr në pah pikat e forta
dhe të dobëta në edukimin e tyre. Studentet e infermierisë potensuan se në laboratoret e tyre klinik
simulimi kryhet shkelqyeshem ne senaca me kohëzgjatje të pështatshme për secilin me radhë.
Studentet e kanë referuar si pikë të fortë punen e mentorve klinik, gjegjësisht asistenteve klinik
brenda laboratoreve sa i përket punës, bashkpunimit, kualitetit të mësimit, simulimeve e të tjera.
Një gjë të till nuk e kanë parë në objektet e praktikës institucionale të rrallë herë janë përkrahur
nga infermieret e njësis klinike apo repartit të caktuar. Ata nxorren në pah se infermieret injoronin
punen e tyre te mesuar drejt dhe te bazuar në problem dhe të mbështetur në hulumtime.
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Studentet thonin se procedurat dhe teknikat infermierore i zbatonin ndryshe nga mësimi me
mentoren e tyre ne laboratorë.

Kufizimet
•

Numri i vogël i mostrës

•

Sfidat e plotësimit të drejt të pytësorve

•

Vendndodhja në një kampus, apo dy
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Shkenca politike dhe zhvillime sociale

MARTESA E TË MITURVE NË KOSOVË
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Abstrakt
Për martesa të hershme nuk ka ndonjë literaturë të veҫantë, përjashtimisht ligji mbi familjen që me
pak nene e rregullon këtë fushë.
Martesa e të miturve është një praktikë që ka vazhduar për shekuj me radhë. Kjo praktikë ka
ekzistuar nëpër rajone, kultura dhe fe, edhe pse prek fëmijët e të dy gjinive, vajzat janë të prekura
në mënyrë disproporcionale.
Martesa e të miturve është përdorur në marrëdhëniet e mëtejshme ekonomike, politike apo sociale.
Sot, kjo traditë e motivuar nga varfëria, margjinalizimi social dhe normat kulturore dhe
përjetësohet nga pabarazia gjinore dhe statusit të ulët të vajzave dhe grave.
Tradita e martesave të hershme bën që të zvogëlohet mundësia e shkollimit dhe edukimit të
mirëfilltë të brezave të rinj. Ndërsa arsyet për lidhje martesash mbesin të njëjta, si dikur.
Kësaj teme i nevoitet një angazhim i vazhdueshëm për ti bindur të gjithë për dëmet që sjellin këto
martesa të hershme sepse që në moshë të re do të filloj ballafaqimi me probleme të cilat nuk do të
kenë mundësi t’i tejkalojnë gjatë gjithë jetës.
Fjalët kyçe: Mosha jo ligjore, jo-formale, femërore, motivi, ndikimi, martesat e hershme, RAE

1. Hyrje
Motivi i kësaj teme është që drejtpërdrejtë nga grupet e cenueshme të vihet në dijeni cilët janë
shkaqet që i shtyjnë të hyjnë në martesë para moshës madhore. Kjo temë është e rëndësishme sepse
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në shoqërinë tonë po ndodh ky fenomen dhe mendojmë se të gjithë duhet të bëjmë përpjekje ta
parandalojmë dhe të vetëdisojmë komunitetin se kjo dukuri nuk është e duhur.
Është e dobishme studimi i saj sepse opinioni fiton një pasqyrë më reale të këtij fenomeni ,do të
këtë më pak probleme individuale dhe familjare ,përmes aktiviteteve të parandalimit në komunitet
dhe formave të tjera ,të kampanjave bie numri që pretendojnë të hyjnë në martesa të hershme.
Historiku i këtyre martesave të hershme ka qenë edhe para dhe pas luftës, më shumë është e
shprehur tek komuniteti Rom,Ashkali,Egjiptian(RAE) por sipas statistikave të shumë OJQ-ve dhe
Institucioneve si dukuri është në rënie e sipër.
Arsyet e martesave të hershme përfshijnë ato me dashuri,presionin nga familja, sigurinë ,kushtet
socio-ekonomike, shtatëzania e paplanifikuar,presioni nga bashkë-moshatarët dhe tradita.

2. Metodologjia
Për realizimin e këtij studimi kemi marrur të dhëna nga OJQ-të, Institucionet dhe kemi bërë një
pyetsorë, ku në pjesën kuantitative të studimit janë përgjigjur gjithsej 182 persona si :të rinjët,
prindërit,psikologë,profesorë dhe punëtorë social.
Pytësori përmban gjithsej dhjetë pyetje ku me anë të tyre jemi munduar të kuptojmë më shumë
rreth shkaqeve për këto martesa të hershme, rreth parandalimit të këtyre martesave duke i’u
drejtuar disa figurave qendrore që mund të ndikojnë në përmisimin e këtij fenomeni.

3. Martesat e Hershme
Martesa e hershme ose martesa e fëmijëve është bashkimi zyrtar ose jo i dy personave, të paktën
një prej të cilëve është nën 18 vjeç.
Fakti se ata janë fëmijë, na lë të kuptojmë se ata janë të paaftë që si bashkëshortë të japin pëlqimin
e lirë dhe të plotë të tyre dhe si pasojë martesat në fëmijëri janë shkelje e të drejtave të njeriut dhe
të drejtave të fëmijëve.
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Në Kosovë sot, martesat e hershme janë relativisht të rralla, por vazhdojnë të jenë prezente dhe
janë të zakonshme por jo edhe ekskluzive në disa komunitetete dhe/ose grupe etnike si në mesin e
Romëve, Ashkalinjve, Egjiptianëve dhe Goranëve.
Martesa në fëmijëri është fenomen që prek djemtë dhe vajzat në forma të ndryshme. Marrë në
përgjithësi, numri i djemve në martesat e hershme në botë është dukshëm më i ulët se i vajzave.
Gjithashtu, dhuna në familje dhe abuzimi seksual është më i shprehur te vajzat. Nëse pason
shtatzënia, kjo shpesh mund të përcillet me komplikime gjatë shtatzënisë dhe lindjes pasi trupi i
vajzës nuk ka qenë i gatshëm për mbajtjen e shtatzënisë. Mjaft shpesh vjen deri te ndërprerja e
shkollimit për nevojë të punësimit te djemtë ose marrja e obligimeve shtëpiake nga ana e femrave
me rastin e martesës.
a.

Ndikimi i martesave të hershme

Të miturit përballen me sfida shumë të mëdha pasi janë martuar si fëmijë.
Vajzat e martuara shpesh ndihen te pafuqizuara,te izoluara dhe me liri të kufizuar.Ato janë të
privuara nga të drejtat e tyre themelore si :shëndetin,arsimimin dhe sigurinë.
Të miturat pasi të lindin, nuk janë gati as fizikisht dhe as emocionalisht të bëhen bashkëshorte e as
nëna. Ato përballen me më shumë rreziqe të përjetimit të komplikimeve të rrezikshme në shtatzëni
dhe lindje. Me pak akses në arsim dhe mundësi ekonomike, ata dhe familjet e tyre kanë më shumë
të ngjarë të jetojnë në varfëri.
b. Arsyet e martesave të hershme
Martesa e fëmijëve është e rrënjosur në pabarazinë gjinore dhe besimin se vajzat dhe gratë janë
disi inferiore ndaj djemve dhe burrave.
Disa nga arsyet kryesore janë:
Pabarazia gjinore
Në shumë bashkësi ku praktikohet martesa e fëmijëve, vajzat nuk vlerësohen aq shumë sa djemtë
ato shihen si një barrë për familjen e tyre. Martesa e vajzës tuaj në moshë të re mund të shihet si
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një mënyrë për të lehtësuar vështirësitë ekonomike duke transferuar këtë ‘barrë’ në familjen e
burrit të saj.

Tradita
Martesa e fëmijëve është një praktikë tradicionale që në shumë vende ndodh thjesht sepse ka
ndodhur për breza të tërë. Martesa është hapi tjetër drejt dhënies së statusit të vajzës si grua dhe
nënë. Praktikat tradicionale shpesh mbeten të padiskutueshme sepse ato kanë qenë pjesë e jetës
dhe identitetit të një komuniteti për një kohë shumë të gjatë.
Varfëria
Më shumë se gjysma e vajzave nga familjet më të varfëra janë të martuara si fëmijë.Atje ku varfëria
është e pranishme, familjet dhe nganjëherë vetë vajzat besojnë se martesa do të jetë një zgjidhje
për të siguruar të ardhmen e tyre.
Dhënia e një vajze në martesë i lejon prindërit të ulin shpenzimet familjare duke u siguruar që ata
të kenë një person më pak për të ushqyer, veshur dhe arsimuar.
Pasiguria
Shumë prindër i martojnë vajzat e tyre të reja sepse mendojnë se është në interesin e saj më të
mirë, shpesh për të garantuar sigurinë e saj në zonat ku vajzat janë në rrezik të lartë të ngacmimeve
dhe sulmeve fizike ose seksuale. (Child Marriages, 2015) https://www.girlsnotbrides.org/aboutchild-marriage/why-child-marriage-happens/
c.

Masat për parandalimin e martesave të hershme

Sot, ne kemi një mundësi unike për të vepruar në këtë moment dhe për të shpejtuar përpjekjet tona
për të ndihmuar në ndryshimin e jetës së vajzave dhe grave të reja në të gjithë botën.
Mbarimi i martesës së fëmijëve kërkon punë në të gjithë sektorët dhe në të gjitha nivelet,
angazhimin e profesionistëve, mbështetjen për këto grupe, mbështetjen nga familja, këshillime në
komunitet, këshillime me psikologë, këshillime me punëtorë social.

43

d. Dokumentet juridike vendore dhe ndërkombëtare
Marrëveshjet, konventat dhe programet e ndryshme ndërkombëtare adresojnë martesat e hershme.
Këtu përmendim:
•

Konventa pë Dhënien e Pëlqimit për Martesë më 1962,

•

Mosha Minimale për Martesë dhe Regjistrimit të Martesave,

•

Konventa e Eliminimit të të gjitha formave të Diskriminimit ndaj Grave (1979),

•

Konventa e të drejtave të Fëmiut (1989), dhe

•

Platforma për Aksion në Peking me 1995 (e cila pasoi pas Konferencës së Katërt Botërore
për gratë nga Kombet e Bashkuara).

•

Instrumentet e tilla internacionale përfshijnë pengimin e traditave e zakoneve të dëmshme,
dhunës ndaj vajzave, dhënia e pëlqimit në martesë, mosha për martesë, regjistrimi i
martesave

dhe

liria

e

të

zgjedhurit

të

bashkëshortit.

(Osotimehin)

https://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/KOSOVO-Albanian-final_0.pdf

Figura 1. A keni informata per martesat e hershme? (Burimi:Anketa)

Në pyetjen e parashtruar se a kanë informata për martesat e hershme nga 179 të anketuar 91.6%
pohojnë se kanë informata ndërsa 8.4% nuk kanë informata.
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Figura 2. A mendoni se duhet ti lejojë ndonjë institucion këto martesa? (Burimi: Anketa)

Lidhur me institucionet se sa duhet ti lejojnë këto martesa 77.2% të anketuar kanë thënë se nuk
duhet të lejohen, 20.6% janë shprehur se duhet tëlejohen , 1.2% varësisht nga rasti, 0.6% mendojnë
se duhet ti lejojë nëse ҫifti e sheh të arsyeshme dhe 0.6% janë të mendimit se nëse familja e tyre
i’a lejonë nuk mund ti ndalojë ndonjë institucion.

Figura 3. Dallimi mes gjinive sa i përket prirjes për të hyrë në këto martesa të hershme. (Burimi: Anketa)
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Nga 179 të anketuar 69.8% kanë thënë se vajza është më e prirur për të hyrë në këto martesa të
hershme ndërsa 30.2% kanë thënë se janë djemtë më të prirur.

Figura 4. A mendon se janë të dëmshme këto martesa? (Burimi:Anketa)

Nga 181 të anketuar që kanë marrë pjesë në këtë pytësor, 88.4% kanë deklaruar se këto martesa
janë të dëmshme , 6.6% nuk mendojnë se janë të dëmshme,1.8% mendojnë se varën nga rastet
,0.6% kanë deklaruar se nuk janë të dëmshme nëse ҫifti e sheh të arsyeshme ,0.6% janë shprehur
se janë të dëmshme nëse janë pa dëshirën e ҫiftit dhe 1.2% janë shprehur se nuk e dinë a janë të
dëmshme apo jo.
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Figura 5. A paraqet vepër penale hyrja në martesë nën moshën 16 vjeçare? (Burimi: Anketa)

Grafikoni i mësipërm tregon se 83.7% e kosniderojnë vepër penale hyrjen në martesë nën moshën
16vjeҫare,10.7% nuk e konsiderojnë si vepër penale,2.9% nuk kanë ndonjë informat ,0.6% kanë
deklaurar se martesa nën moshën 16vjeҫare është e lejuar vetëm me aprovimin e prindërve dhe
0.6% mendojnë se është vepër penale nëse djali është mbi 18 dhe vajza është e mitur.

Figura 6. Cila mendoni se është mosha më e duhur për martesë? (Burimi: Anketa)

Në këtë pytësorë shohim se moshën 25-30vjeҫ 50.6% e konsiderojnë si të duhur për martesë,42.8%
e konsiderojnë moshën 20-25vjeҫ si moshë ideale për martesë,2.8% mendojnë se mosha 18-20
vjeҫështë moshë e përshtatshme ,0.6% janë të mendimit se mosha 30+ është moshë e duhur por
është edhe një pjesë shumë e vogël prej 0.6% qëështë shprehur se vetëm kur je i gatshëm për
martesë atëherëështë mosha e duhur.
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Figura 7. Cilat janë shkaqet e këtyre martesave të hershme? (Burimi: Anketa)

Në këtë grafikon kemi paraqitur se cilat mund të jenë shkaqet e këtyrë martesave ku nga 176
pergjigjje,54% konsiderojnë se Faktorët Ekonomik janë një ndër shkaqet kryesore,52.3%
mendojnë se shkak kryesorë janë edhe Traditat,42.6% kanë deklaruar se është Papunësia,po ashtu
është edhe 1.1% që mendojnë se Papjekuria është njëra ndër arsyet e këtyrë martesave të hershme.
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Figura 8. Dallimi mes vendeve rurale dhe urbane se ku ndodhin më shumë keto martesa? (Burimi: Anketa)

Nga 178 të anketuar 91.6% janë të mendimit se këto martesa të hershme ndodhin më së shumti në
vendet rurale ndërsa 8.4% mendojnë se në vendet urbane.

Figura 9. Si mendoni që mund ti parandalojmë këto martesa? (Burimi:Anketa)

Nga grafikoni i mësipërm shohim se prej 179 të anketuar që kanë marrur pjesë në këtë hulumtim
60.3% mendojnë se këto martesa të hershme mund ti parandalojmë me anë të Këshillimeve në
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Komunitet, 48.6% mendojnë se me anë të Këshillimeve Individuale është një mënyrë e mirë,46.9%
konsiderojnë se me anë të Takimeve të rregullta me Komunitetin, 24.6% me anë të Kampanjave ,
po ashtu kemi me 0.6% të cilët insistojnë më shumë në arsimimin dhe vetëdijsimin e femrave si
dhe 0.6% mendojnë se për parandalimin e këtyre martesave duhet të kemi një shkollim,emancipim
më të mirë.

Figura 10. Cilat janë figurat qendrore që parandalojnë këtë fenomen? (Burimi: Anketa)

Lidhur me figurat qendrore që e parandalojnë këtë fenomen 84.4% të të anketuarve e kosniderojnë
Psikologun një ndër figurat kryesore ,pastaj me 36.4% të të anketuarve e konsiderojnë Punëtorin
Social, 17.9% janë të mendimit se Mjeku po ashtu është një ndër figurat qendrore për parandalimin
e martesave të hershme, ndërsa një pjesë e vogël shprehin se prindërit mund të ndikojnë në
parandalimin e këtij fenomeni ku hyjnë 1.2% të të anketuarve dhe një pjesë prej 0.6% mendojnë
se Promovimet për parandalimin e martesave të hershme mund të ndikojnë gjithashtu.
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4. Përfundime
Nga ky studim ne erdhëm në përfundim se pjesa më e madhe e opinionit mendon se këto martesa
të hershme janë të dëmshme dhe duhet të ndërpriten sepse sjellin pasoja të shumë anshme.
Cka mendojmë se duhet të bëhet më shumë në vazhdimësi është:
•

Promovimi i të drejtave dhe lirive të njeriut,në veçanti të drejtat e fëmijëve në fshatra të
thella,

•

Promovimi dhe nxitja e të drejtës për t’u arsimuar tek të rinjët e shkollave fillore në zonat
rurale,

•

Shpërndarja e informacioneve dhe zhvillimi i aktiviteteve,

•

Promovimi i mundësive të punësimit tek targeti që vështirë arrihet,

•

Zhvillimi i shkathësive të punësimit për kategoritë pa kualifikim,

•

Bashkëpunimi me Qendrat për Punë Sociale dhe OJQ-ve që punojnë për të drejtat e njeriut
në zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta që kanë për qëllim parandalimin e martesave të
hershme. (Raport i Hulumtimit Martesat e Hershme

në

Kosovë,

2020)

https://www.yumpu.com/xx/document/read/63072368/raport-i-hulumtimit-mbimartesate-hershme-ne-kosove
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Ekonomi dhe Biznes
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Abstrakt
Burimet njerëzore përdoren për të përshkruar të dy palët, njerëzit që punojnë për një kompani ose
organizatë dhe departamentin përgjegjës për administrimin e burimeve të lidhura me punonjësit.
Termi burime njerëzore u krijua për herë të parë në vitet 1960 kur vlera e marrëdhënieve të punës
filloi të tërheq vëmendjen dhe kur nocionet të tilla si motivimi, sjellja organizative dhe vlerësimet
e seleksionimit filluan të marrin formë.
“Burimet njerëzore janë njerëzit, duke përfshirë diturinë e tyre, aftësitë dhe shkathtësitë), të cilët
kryejnë punët konkrete brenda një ndërmarrjeje” (Buhler, 2002).
Ndërsa koncepti i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore filloi të paraqitet në vitet e 80-ta, ku deri
në atë kohë u përdor koncepti Menaxhim i Personelit.1
Menaxhimi i personelit, e cila u shfaq si një fushë e përcaktuar qartë deri në vitet 1920 (të paktën
në SH.B.A.), ishte kryesisht në lidhje me aspektet teknike të punësimit, vlerësimit, trajnimit dhe
kompensimit të punonjësve dhe ishte shumë përqëndruar në funksionin e "stafit" në shumicën e
organizatave. MP, nuk ishte përqendruar në marrëdhëniet e praktikave të ndryshme të punësimit,
performancën e përgjithshme organizative ose në marrëdhëniet sistematike midis praktikave të
tilla. Përqëndrohet në fuqinë punëtore.

1

HumanResourcesEDU, What is Human Resource? Marrë nga: https://www.humanresourcesedu.org/whatishuman-resources/

52

Ndërsa, menaxhimi i burimeve njerëzore, përbëhet nga të gjitha aktivitetet e ndërmarra nga një
ndërmarrje për të siguruar përdorimin efektiv të punonjësve për arritjen e qëllimeve individuale,
grupore dhe organizative. Funksioni I MBNJ në një organizate përqendrohet në anën e menaxhimit
të njerëzve. Përbëhet nga praktika që ndihmojnë organizatën të merret në mënyrë efektive me
njerëzit e saj gjatë fazave të ndryshme të ciklit të punësimit, duke përfshirë edhe marrjen e stafit
të ri në punë.2
1. Hyrje
Menaxhmenti i Burimeve Njerëzore (MBNJ) ka të bëjë vetëm me anën njerëzore të menaxhimit
të ndërmarrjes dhe relacionet e të punësuarve brenda saj. Qëllimi i tij është të sigurojë që të
punësuarit brenda një kompanie të përdoren në mënyrë të drejtë, të krijohen përfitime nga aftësitë
e tyre dhe për këtë ata të marrin shpërblimin material dhe psikologjik për punën e kryer (Bennet,
1998).
Për të arritë këtë ky menaxhment përdor planifikimin i Burimeve Njerëzore i cili është proces i
parashikimeve për lëvizjet e njerëzve brenda dhe jashtë ndërmarrjes. Qëllimi i tij është të
organizojë këto burime efektivisht, në kohën dhe në vendin që janë të nevojshme me qëllim që të
realizohen objektivat e ndërmarrjes.
“Jam i bindur se asgjë që ne bëjmë nuk është më e rëndësishme se punësimi dhe zhvillimi i
njerëzve. Në fund të ditës, ju vëni bast për njerëzit dhe jo në strategji”- (Bossidy)
Faza e para-marrjes në punë përfshin praktika të planifikimit. Kompania duhet të vendosë se cilat
lloje të hapjeve të punës do të ekzistojnë në periudhën e ardhshme dhe të përcaktojnë kualifikimet
e nevojshme për kryerjen e këtyre punëve. Gjatë fazës së marrjes në punë të persnelit të ri,
organizata zgjedh punonjësit e saj. Praktikat e përzgjedhjes përfshijnë rekrutimin e aplikantëve,
vlerësimin e kualifikimeve të tyre dhe përfundimisht zgjedhjen e atyre që vlerësohen të jenë më të
kualifikuar.

2

Whatishumanresource.com, The Historical Background Of Human Resource Management, Marrë nga :
http://www.whatishumanresource.com/the-historical-background-of-human-resource-management
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Për të përzgjdhur punëtorë që janë më të kualifikuar MBNJ ndihmon në: procesin e rekrutimit,
procesin e trajnimit- numrit dhe kategorive, procesie e menaxhimit dhe zhvillimit, procesie e
vlersimit të shpenzimeve te tregut të punës, procesin e vendosjes dhe orientimit, procesin e
vleresimit te teprices së burimeve njerëzore, procesit të pranimit të punëtorëve, procesit të
përparmit në profesion, procesit të përcaktimit të shpenzimeve për burime njerëzore.
Sipas MBNJ, Punëtorët kualifikohen në punëtorë të përhershëm, të përkohshëm dhe me bëzë
kontraktuese.
2. Metodologjia
Janë përdorë intervista direkte me njëren nga menaxheret në ETC- Ferizaj, e cila dëshiron të mbetet
anonim sa i përket dhënies së intervistës. Gjithashtu janë përdor burime online nga Web Faqja e
ETC. Dhe burime të tjera nga trajtimi i temës së menaxhimit të burimeve njerëzore.
3. Historiku i ETC- Elkos Trading Center
Qendra tregtare ETC buron nga kompania e madhe ELKOS Group e cila filloj si një pikë e vogël
tregtimi prej 70m2 në vitin 1989. Pas vetëm një viti filloj të funksiononte si pikë me shumicë duke
tregtuar me prodhime të ndryshme të asaj kohe.
Që nga ajo kohë dhe deri ne vitin 1998 ELKOS pati, pika shitëse me shumicë në Pejë dhe Prishtinë
si dhe Rozhajë të Malit të Zi. Lufta e vitit 1998-1999 pati efekt shkatërrues. Ndërtesat, makineritë
dhe malli në dispozicion u konfiskuan dhe u shkatërruan plotësisht, duke filluar nga zero, atëherë
kur edhe ekonomia e shtetit ishte zero.
Deri në vitin 2005 Elkos qëndroj si ndërmarrje e shitjes me shumicë e ndërtuar me pika shitëse në
shtatë qytete të Kosovës. Ne vitin 2005 u hap qendra e parë tregtare ETC në Qytetin e Pejës dhe
brenda pak vitesh shtriu zinxhirin e saj në të gjitha qytetet e Kosovës duke arritur numrin 26 të
qendrave shitëse deri me sot. Pas shtrirjes në Kosovë, ishte koha të fillohej në Regjion, prandaj
ELKOS filloj shtrirjen duke hapur pikat shitëse në Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të zi. Duke parë
mundësinë e mbështetjes së prodhimit bujqësor, ELKOS hapi edhe Qendrat Agrare te
Grumbullimit dhe Distribuimit.Viteve të fundit ELKOS ka filluar me sektorin e prodhimit në
mënyrë që tregut tonë ti ofrohen produkte vendore cilësore. ELKOS posedon rreth 400 mjete
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zyrtare duke perfshirë makinat, Pick up të Agjentëve të shitjes, kombi, kamioneta, kamiona,
kamion me rimorkio, kamion me Frigo dhe shleperë.Të gjitha këto automjetet dhe pajisjet e punës
me të cilat kryhen funksionet punuese në Elkos, janë të teknologjive të fundit dhe bëjnë që puna
të realizohet sa më lehtë dhe sipas standardeve europiane. ELKOS tanimë ka filluar të zgjërohet
edhe me pika më të vogla shitëse ETC Express dhe dyqanet e teknikës Media Store.3
4. Menaxhimi i Burimeve Njerezore (ETC)
Procesi i planifikimit të BNJ shqyrtohet edhe nga prizma e tregut të punës. Tregu i fuqisë punëtore
është një abstraksion, është një aktivitet analitik, i cili përdoret për të përshkruar përmbajtjen e tij
të brendshme në të cilën takohen blerësit dhe shitësit e fuqisë punëtore për të caktuar cmimet dhe
alokimin e tyre.
Sipas A.H (menaxheres të intervistuar), ETC në Ferizaj ka 80 punëtorë të përhershëm dhe 20
punësohen si të përkohshëm gjatë sezones së verës apo edhe të festave.
“Kushtet për punë konsiderojnë se janë të mira pas që ata ofrojnë kontrata pune, sigurim, si dhe
një shujtë ditore, dhe në rast të orarit shtesë, shtohet edhe pagesa shtesë”, thotë A.H 4
“Rekrutimi është proces i tërheqjes së njerëzve, të cilët mund të kontribojnë në organizatë, duke
plotësuar vende të punës ose duke kryer punë.”
Informatat e rëndësishme për analizën e vendit të punës: puna, kërkesat e punës, përgjegjësitë
dhe specifikat e vecanta të vendit të punës.
Pasi që kemi rekrutim të brendshëm dhe të jashtëm, A.H , pohon se kanë të bëjnë me të dy llojet
por më shpesh e kanë atë të jashtëm pasi që ajo tregoi se shpesh kanë edhe pengesa si : mos
kryerja e duhur e punëve të kërkuara, lënia e punës, pertacia në punë, duke bërë kështu që të ketë
edhe ndërrim apo lëvizje të punëtorëve.

3
4

ETC, Rreth nesh, Marrë nga: https://etc-ks.com/rrethnesh.php
A.H, menaxhere në Elkos Trading Center, Ferizaj
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Dhe si metoda më e popullarizuar e rekrutimit të kandidatëve është shpallja e vendeve të lira
(konkursi) dhe ftesa e kandidatëve për konkurrim në kompani.
ETC na tregon se konkursi tyre bëhet përmes shpalljes online apo agjensisë për punësim, por
theksojnë se më të besueshme e konsiderojnë shpalljen e konkursit online.
Metoda më e shpeshtë e rekrutimit të punëtorëve më herët ka qenë plotësim i formularit për
aplikim, ndërsa tani është e ashtuquajtura CV dhe ndonjëherë kërkohet edhe letra motivuese.
“Por pasi që ka numër të lartë aplikuesish përdoret edhe mënyra e plotësimit të formularit” shton
A.H
Procesi i përzgjedhjes është proces i matjes së diferencave midis kandidatëve për ta gjetur personin
i cili ka profilin që më së miri i përgjigjet përshkrimit dhe specifikimit të vendit të punës dhe i cili
pas zgjedhjes, më së shumti do t’i ndihmojë ndërmarrjes në afarizmin e saj.”
Faza e parë – parapërzgjedhja ose përzgjedhja parësore.

Qëllimi i parapërzgjedhjes është

reduktimi i numrit të aplikantëve. Përzgjedhja parësore – shqyrtimi i dokumentacionit të
kandidatëve të rekrutuar.
Në praktikë janë të njohura këto metoda të përgjedhjes:
•

Testi

•

Intervista

•

Qendra për vlerësim

Testi është metodë tradicionale për zgjedhjen e burimeve njerëzore. Në procesin e zgjedhjes së
BNJ përdoren testet psikologjike. Testet psikologjike bëjnë vlerësimin e sjelljes së individëve në
situata të ndryshme në mënyra të ndryshme.
Ndërsa Intervista është një ndër metodat më të shpeshta për përzgjedhjen e kandidatëve. Qëllimi i
intervistave është këmbimi i informatave apo njohja më e mirë ndërmjet kandidatëve dhe
ndërmarrjes.
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Intervista joformale është kërakteristik edhe për ETC-në pasi që u përmend se ka aplikant të
shumtë dhe kjo lloj interviste, është intervista e realizuar nga sektori i burimeve njerëzore me
qëllim eliminimi të kandidatëve jo adekuatë dhe fokusimi në një numër më të vogël kandidatësh.
Mirëpo që të kemi burime njerëzore më të përshtatëshme për cfarëdo lloj pozite punëtori do të jetë
i suksesshëm në punë vetëm nëse ka nivel të mjaftueshëm të shkollimit, në njërën anë dhe në anën
tjetër, nëse është zhvilluar dhe ka aftësi të mjaftushme në punë. Përderisa në ETC nuk është e
domosdoshme të ketë patjeter të kryer arsimimin e lartë nga A.H tregohet se ka shpeshëherë
trajnime për punëtorët si ata të rinjët ashtu edhe ata që duan të ngriten në pozitë.
Një cështje e diskutueshme në Kosovë mbetet motivimi I punëtorëve e sidomos në sektorin privat.
Motivimi i punonjësve në punë është një nga çështjet më të rëndësishme për arritjen e suksesit
organizacional. Ndërsa në një mjedis dinamik global konkurrenca midis organizatave bëhet
gjithnjë e më e fuqishme, detyrë e rëndësishme e menaxhimit të burimeve njerëzore mbetet
tërheqja dhe mbajtja e një fuqie punëtore të kualifikuar.
Motivimi nxit punonjësit, menaxherët në formimin e qëndrimit të caktuar për kryerjen e detyrave
konkrete, në mënyrë sa më efikase në organizatë. Motivet e të punësuarve dhe kënaqësitë e tyre
ndikojnë në moralin e punës dhe në suksesin fitimprurës të ndërmarrjes. Ato janë të ndryshme dhe
dallohen nga njëra-tjetra. Motivet e përbashkëta të të gjithë punonjësve janë: arritja e një niveli të
caktuar të të ardhurave personale që realizohen në bazë të punës, interesat për përparim të
mëtejshëm në punë, shkalla e pavarësisë në realizimin e detyrave, mundësitë e afirmimit personal
etj5
Motivimi i përgjithshëm konsiston në dy përbërës të quajtur motivim i brendshëm dhe motivim i
jashtëm.
Motivimi i brendshëm është prirja e lindur dhe natyrale për të angazhuar interesat e një individi
duke ushtruar aftësitë dhe njohuritë e tij për të arritur mundësitë dhe sfidat optimale (Deci dhe
Ryan, 1985. Ne ETC sipas menaxheres A.H vërehet një motiv i ulët i brendshëm dhe shkaktarë
për këtë e konsiderojnë migrimin apo shpresën për migrim në një të ardhme të afërt sidoms nga të
5

Marinela Teneqexhi, Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve. (2016), Marrë nga:
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2017/01/marinela-teneqexhi.pdf

57

rinjët. Megjithëse motivimi I punëtorëve nuk mungon dhe ai më I shpeshti është ngritja e pagave
apo edhe në pozitë..
Motivimi i jashtëm është motivimi për të bërë diçka, për të qenë i sigurt se disa qëllime të jashtme
janë arritur ose janë plotësuar disa kufizime të jashtme të imponuara (Hennessey dhe Amabile,
2005).
5. Përfundime dhe rekomandime
Sipas Menaxhimit të burimeve njerëzore parashihen qartë metodat e rekrutimit, trajnimeve,
përzgjdhjes dhe motivimit të burimeve njerëzore prandaj në mënyrë që kjo të funksionoj duhet të
iu jepet rëndësi më e theksuar edhe shtimit të menaxherëve të Burimeve njerëzore sidomos në
sektorin privat në të cilën kemi më shumë të punësuar por me të drejtë më të kufizuara pasi qa
bëhen shkelje në to.
Edhe pse Elkos Trading Center I përket sektorit privat shihet se kushtet e punës dhe plotësimin e
nevojëve të burimeve njerëzore nuk është në nivel jo të kënaqur por rekomandohet të përdoret një
metodë më e lartë e motivimit të punëtorëve pasi që në përgjithësi motivimi I punëtorëve në
Kosovë mbetet sfidë në vete.
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Shkenca politike dhe zhvillime sociale

FUNKSIONIMI I KONTROLLAVE PRINDËRORE NDAJ EKSPOZIMIT
TË FËMIJËVE NË RRJETE SOCIALE
Elmedina Ramadani, Agnesa Gashi, Dafina Boshnjaku, Qëndresa Kukaj
er48113@universum-ks.org, db48060@universum-ks.org, ag48163@universum-ks.org
qendresa.kukaj@universum-ks.org

1. Hyrje
Shumë nga ne e përdorim e pak i kushtojmë vëmendjen e duhur.Është pikërisht interneti nga i cili
kemi krijuar një vartësi të pashmangshme.
Webfaqet interaktive, lojërat, dhe në veçanti rrjetet sociale tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë
dhe zënë një pjesë të madhe të kohës për shumë njerëz, duke përfshirë edhe fëmijët.Përdorimi i tij
ka potencial të madh për zhvillimin dhe fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve, si dhe për t’I ndihmuar
ata në përmbushjen e nevojave të tyre për informim dhe komunikim me shoqëri.Efektet pozitive
të rrjeteve sociale veçse dihen, por fëmijët duhet të vetëdijësohen edhe për rreziqet ndaj të cilave
janë të ekspozuar kur përdorin rrjetet sociale. Për të qenë në gjendje që fëmijët të shfrytëzojnë
rrjetet sociale në të mirën e tyre, ata duhet të mësojnë të koordinojnë orarin e përdorimit të
internetit, të njohin sëmundjet e shëndetit që mund të iu kanosen nga përdorimi i tepërt i tij,
postimet e tyre të jenë më të matura, etj.
Gjithashtu, kontrolli nga ana prindërore do të duhej të mos mungonte sidomos gjatë fazës së
adoleshencës ku fëmijë pësojnë një sërë ndryshimesh emocionale, e që në Kosovë fatkeqësisht
është i rrallë ky kontroll.
Gjatë kohës së pandemisë Covid-19 jemi ballafaquar me shumë fëmijë në rrjete sociale ku më i
frekuentuari ishte Tik Tok në të cilin ata poston video të ndryshme nganjërë edhe me mesazhe
ofenduese.
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Ky hulumtim na lë të kuptojmë se sa janë të informuar dhe sa çfarë çasje kanë prindërit rreth
aktiviteteve që fëmijët e tyre i zhvillojnë në smartphone dhe sa duhet të vetëdijësohen ata për
gjendjen aktuale.

2. Shqyrtimi i literaturës/Përshkrimi teorik i temës
Anketimi synon të nxisë të kuptuarit e barrierave me të cilat përballen fëmijët për të aksesuar
internetin, krahas mundësive që iu ofrohen, si dhe të mësojë se sa gjëra bëjnë fëmijët online. Në
këtë mënyrë, hetohet ekspozimi i tyre ndaj dëmit të mundshëm, si dhe roli i prindërve, si
mekanizëm ndërhyrjeje dhe burim mbështetjeje.
Gjatë këtij hulumtimi do të njihemi me:
•

Praktikë dhe aftësitë e përdoruesve: Çfarë bëjnë fëmijët në internet dhe si

•

Mundësitë dhe rreziqet: Çfarë aktivitetesh bëjnë online dhe sa janë të ekspozuar

•

Faktorët socialë: Me përdorimin e internetit si dhe çfarë roli luajnë prindërit në kontrollat
rreth tyre

Kërkimet në vend dhe në botë tregojnë se fëmijët bien në kontakt me internetin në moshë fare të
vogël dhe ata mund të hyjnë në internet nga vende të ndryshme, si: shtëpia, shkolla, bibliotekat,
vendet publike, etj. Një e treta e përdoruesve të internetit në Shqipëri janë fëmijë, sipas UNICEF
(2018). Mosha mesatare kur fëmijët hyjnë për herë të parë në internet është 9 vjeç, mesatarisht çdo
fëmijë qëndron online 3 orë në ditë dhe 75 përqind e fëmijëve përdorin telefonin çdo ditë. Ndërsa
një anketim i kryer vitin e shkuar në shkollat e Tiranës, tregoi se nga 80% e nxënësve që e
përdornin internetin, 60% e tyre e kalonin kohën në rrjetet sociale. Po ashtu, një studim i kryer në
25 vende të Bashkimit Europian (2011) tregoi se 86% e fëmijëve (pra, rreth 9 në 10 fëmijë) janë
përdorues të internetit. Ndaj, me të drejtë, mund t’i quajmë fëmijët “përdorues të rregullt të
internetit”.
Gjithnjë e më tepër fëmijët tërhiqen nga teknologjia dhe janë përdoruesit më të rregullt të internetit.
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3. Metodologjia
Pyetjet nxitëse apo hulumtuese ka qenë: Në qoftë se përdorimi i telefonave do ta dërgonte fëmijën
drejt një funksionimi jo të shëndetshëm psikologjik, çfarë do të ndërmerrnit ju?, si dhe Sa shpesh
e përdorin fëmijët telefonin?.
Ky studim ka të përfshirë metodat e shqyrtimit të literaturës, analizë statistikash, dhe intervista
indirekte apo dytësore.
Për të dhëna janë përdorur artikuj online shkencorë dhe social, artikuj gazetash dhe hulumtime të
tjera.Prindërit ose kujdestarët që morën pjesë në anketim u parazgjodhën, pasi pyetësori u krye me
prindin që e njihte më mirë fëmijën ose mënyrën se si e përdorte ai ose ajo internetin.
Një total prej 18 intervistuesish fizikë morën pjesë në realizimin e këtij anketimi dhe 87 të tjerë në
plotësimin e pyetësorit online.

4. Analiza e të dhënave
Të dhënat e mbledhura kanë qenë primare. Anketimi është kryer me një afat prej 20 ditëve ku të
përfshirë kanë qenë grupmoshat 18-50 vjeç. Analizat dhe statistikat paraqiten si më poshtë:

Grafiku 1. Gjinia, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Nga të gjithë 105 pjesëmarrësit në hulumtim (mos përgjigje e gjinisë rreth njërit prej tyre), 67 prej
tyre kanë qenë femra ose 64.4% dhe 37 apo 35.6% femra.
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Grafiku 2. Mosha adekuate që fëmijët të posedojnë telefon, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Rreth pyetjes së lartëcekur se kur është mosha adekuata që fëmijët të posedojnë telefon, nxjerrim
se është mosha prej 14 deri në 18 vjeç ku ka marrur një përqindje të konsiderueshme prej 65.7%.
Nga kjo kuptojmë që kur fëmijët të jenë më të rritur do të jenë më në gjendje ta përdorin atë.

Grafiku 3. Perdorimi i internetit. Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Me një përqindje tejet të lartë prej 90.5%, pothuajse shumica e 105 të anketuarëve tregojnë që
fëmijët përdorin internetin çdo ditë, gjë që është mjaft joproduktive për fëmijët.
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Grafiku 4. Koha e perdorimit, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Nga 105 të anketuar 37.1% e tyre janë pergjigjur qe fëmijet kalojnë më shume se 3 orë ne internet
qe na le te kuptojme qe eshtë e rrezikshme edhe per shendet dhe joproduktive qendrimi aq i gjatë.

Grafiku 5. Cilat rrjete sociale femijet i kane me te frekuentuara, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Sipas këtij sondazhi rezulton se rrjetet sociale qe femijet i kanë me te frekuentuara jane TikTok
me 64.8% dhe YouTube me 61.9% jane rrjetet me te perdorura nga femijet, pastaj eshte Instagram
me 52.4%, Snapchat me 49.5% dhe me nje perqindje me te vogel del se perdoret Viber me 10.5%
dhe Facebook me 7.6%.
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Grafiku 5. Aktiviteti, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Sa i perket aktivitetit të tyre në këto rrjete (p.sh.: te kene llogari aktive, te postojne foto/video etj),
33.3% jane pergjigjur se jane mjaftueshem aktiv, 29.5% mendojn qe ata jane shume aktiv, 23.8%
mendojn se ata jane shume pak aktiv dhe 13.3% prej tyre nuk kane njohuri se sa aktiv jane ata ne
rrjete sociale. Ne baze te ketyre rezultateve del se ata jane mjaft shume aktiv ne to dhe kjo eshte
nje gje e cila ndikon negativisht tek femijët.

Grafiku 6. Per çfare zakonisht femijet i perdorin rrjetet sociale, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Nëpërmjet këtij hulumtimi kemi rezultuar se fëmijët diku rreth 46,7% më së shumti I përdorin për
video lojëra, pastaj me 37,1% për komunikim me shokë dhe shoqe, me 7,6% për mësime ,nje pjesë
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mesatarisht e vogël per filma/seriale dhe me nje pjesëmarrje shumë të vogel për kontakt me
familje.

Grafiku 7. A do te deshironit t’ia njihni shoqerine e femijes me te cilet ata dergojne mesazhe?, Burimi: Anketa
nga Kolegji Universum

Në bazë të këtij sondazhi kemi konkluduar se diku rreth 84,8% janë për ti njohur shoqërinë e
fëmijëve te tyre , ndërsa me 8,6% janë për jo, dhe nje pjesë shumë e vogel janë për shumë pak.

Grafiku 8. A mendoni se gjina luan rol ne kontrollimin e telefonave, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Nga 105 të anketuarit kemi parë se diku rreth 94,3% pra pjesa dërmuese janë pergjigjur se
mendojne se nuk duhet bërë dallime dhe diku një pjesë mjaft te vogel se vajzave duhet kontrolluar
më shpesh telefoni.
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Grafiku 9. A do t’ia kufizonit telefonin gjate nates, Burimi: Anketa nga Kolegji Universum

Duke qenë që telefonat përveq gjatë ditës përdoren edhe gjatë natës, kjo sjell një devijueshmëri
tek fëmijët. Kufizimi i tyre gjatë natës do të kishte qenë një metodë e mire të cilën e mbështesin
edhe 67,6% të të anketuarëve.

Grafiku 10. Si mendoni qe do te ndikonte kufizimi i femijeve ne rrjete sociale nga ana juaj? Burimi: Anketa nga
Kolegji Universum

Shumë nga ne edhe kur kemi qenë fëmijë kemi pasur dëshira të mëdha për qëndrimin në telefon
dhe po ashtu kemi gjetur justifikime për ta përdorur. Mirëpo qëndrimi jo i duhur në të na lë pasoja
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negative që ne nuk jemi te vetedijshem. Këtë e thotë edhe grafiku ku nga 105 anketuesit 79% e
tyre mendojnë të njëjtën gjë të lartcekur.
Po ashtu rreth pyetjes se çfarë do të ndërmerrnit ju në qoftë se përdorimi i telefonave do ta dërgonte
fëmijën drejt një funksionimi jo të shëndetshëm psikologjik, shumica e përgjigjeve kanë qenë të
llojit të atillë që do të ia ndalonin fare, do ta dërgonin tek psikologu për këshillime ose do e
nxjerrnin në natyrë për tu marrur me aktivitete të ndryshme.

5. Përfundime dhe rekomandime
Kur shqyrtohen të gjitha përgjigjet së bashku, përdorimi i kontrolleve prindërore nga prindërit
rezulton të jetë në nivele të ulëta, çka mund të vijë si rrjedhojë e mungesës së informimit të
prindërve për ekzistencën dhe përfitimet e mundshme të kontrolleve prindërore. Megjithëse kjo
mund të ofrojë një mundësi që ofruesit e internetit të arrijnë dhe informojnë prindërit për kontrollet
e disponueshme prindërore, nuk duhet të shndërrohet në një recetë për kontrollin e tepërt të
prindërimit, por në një qasje të shoqëruar me prindërim aktiv dhe komunikim të shtuar me fëmijët
mbi atë çka përbën përmbajtje dhe sjellje të papërshtatshme.
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Abstrakt
Viteve të fundit vërehet një rritje e vëmendjes kushtuar edukimit biznesor nga insitucionet e arsimit
të lartë në Kosovë, e që mund të jetë për arsye të ndryshme duke filluar nga ndërgjegjësimi i
autoriteteve përkatëse e deri te ndërrimi i gjeneratave dhe ardhja e atyre më të përditësuara mbi
çështjet e arsimit të lartë, edukimit ekonomik dhe koncepteve tjera ndërtuese siç është lidhja
akademi-industri.Ndërsa, ky hulumtim ka për qëllim të identifikoj sa është i përfshirë edukimi
biznesor në misionin e kolegjeve kosovare dhe të analizohet në çfarë forme bëhet integrimi i tij në
mundësitë e kolegjit. Gjithashtu, pjesë e hulumtimit do të jenë edhe numri i programeve
akademike, specifikisht ekonomike, që ofrohen së bashku me specializimet, përfshirë këtu edhe
specifikimin e kurseve zgjedhore, dhe mundësitë ekzistuese për përzgjedhjen e tyre.Për më tepër
në këtë hulumtim do të identifikohen dhe paraqiten edhe aktivitetet dhe organizimet e tjera që në
një formë ose tjetrën lidhen me shpjegimet mbi lidhjen akademi-industri, programeve akademike
etj të bëra në pjesën e rishikimit të literaturës.Si përfundim, do jepen konkluzione dhe
rekomandime bazuar në gjetjet e hulumtimit.
Fjalët kyçe: edukim biznesor, lidhja akademi-industri, program akademik, edukimi ndërmarrës,
specializime, mundësi konkrete.

1. Hyrje
Rëndësia dhe ndikimi i lartë i edukimit biznesor të të rinjëve në Kosovë në zhvillimin e
përgjithshëm ekonomik të vendit është i pakontestueshëm. Konkretisht, për shumicën e vendeve
ajo është motor nxitës për rritjen ekonomike, inovacionin dhe konkurencën, e ky popullaritet që
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gëzon ndërmarrësia përkatësisht edukimi biznesor dhe/apo ndërmarrës sot është për faktin se ka
pasur efekte pozitive në krijimin e pasurisë dhe vendeve të punës.(Dervishaj, 2018) Duke marrë
për bazë këto lehtësisht kuptojmë rëndësinë që ka për t’u studiuar kjo temë, në aspektin akademik
në disa kolegje të Kosovës. Prapa situatës ku edukimi ndërmarrës ka fituar popullaritet qëndrojnë
pesë arsye. E para, është integrimi i kontabilitetit, ekonomisë, financave, marketingut dhe
disiplinave tjera në zhvillimin e një plani biznesi paraqet një mundësi të praktikimit të degës nga
studentët. Së dyti, nxit nisjen e bizneseve të reja duke i bërë kështu studentët të pavarur dhe të
suksesshëm në tregun e punës. Së treti, nxitet përfshirja e teknologjisë në shkallë më të lartë, duke
zhvilluar plane biznesi të bazuara në teknologji. Së katërti, krijon një lidhje në mës të biznesit dhe
institucioneve akademike dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, për shkak se akoma nuk ka
një qasje të definuar ndaj ndërmarrësisë ka bërë të mundur që të eksperimentohet me
kurrikulat.(Dervishaj, 2018) Duke e parë edhe konkretisht vlerën që ka edukimi biznesor jo vetëm
në Kosovë por edhe më gjerë, u bë njëkohësisht edhe forca shtytëse kryesore për këtë punim
seminarik, ku përveç të tjerave do të shohim si integrohet edukimi biznesor në misionin e kolegjeve
kosovare (në shqyrtim kemi Kolegjin Universum, Kolegjin AAB dhe Kolegjin UBT) dhe sa japin
ato informacione konkrete mbi bashkëpunimin e tyre me industrinë. Në vazhdim të punimit
seminarik do të jetë metodologjia, një rishikim i literaturës lidhur me temën dhe më tutje një
analizë e temës në rastet e kolegjeve kosovare.

2. Metodologjia
Metodologjia e përdorur për këtë punim seminarik është cilësore, ajo përfshinë shqyrtim literature,
analizë dhe krahasim i të dhënave publike nga tre kolegje të Kosovës. Të dhënat e mbledhura nga
hulumtimi kanë të bëjnë me rëndësinë që i japin kolegjet kosovare përfshirjes së ndërmarrësisë në
përgjithësi, edukimit biznesor në veçanti, në misionin e tyre. Më tutje do të analizohen të dhënat
konkrete se sa ofrojnë shërbimë në këtë drejtim dhe çfarë shërbimë janë ato si shembull trajnimet
apo puna praktike. Dhe një pjesë e këtij punimi do të flas gjithashtu specializimet e ofruara, çfarë
mundësi u ofrohen studentëve në kolegjet përkatëse dhe gjithashtu sa kanë mundësi zgjedhje në
lëndët zgjedhore ata.

70

3. Shqyrtim i literaturës
Secili shtet në Europë e botë ka sistemin e tij të arsimit, por sa i përket vendeve europiane ato të
gjitha hyjnë në Zonën Europiane të Arsimit të Lartë (EHEA), e cila u mundëson studentëve në të
gjithë Europën të bashkëpunojnë, studiojnë dhe punojnë jashtë vendit të tyre më lehtë.(European
Commission, 2017) Një ndër elementet konkurruese mes universiteteve është edhe numri i
programeve që i ofrojnë dhe si i krijojnë ato. Bazuar në publikime, raporte e dokumente nga
universitete e qendra të arsimit për karrierë hasim në disa definicione për programet studimore.
Sipas një publikimi të Missouri Center for Career Education, një program studimi është një
përpjekje bashkëpunuese midis shkollave dhe kolegjeve për të koordinuar në mënyrë sa më të
përsosur udhëzimet e klasës, udhëzimin e studentëve, organizatat e karrierës për studentë,
zhvillimin e karrierës dhe pjesëmarrjen në komunitet me fokus në një karrierë specifike.(Mackay,
Wittmaier, King, & Barr, 2010) Në anën tjetër, Academic Affairs (University of California, Santa
Cruz) paraqet programin akademik si një grup kursesh (lëndësh) të cilat ofrohen dhe një grup i
kërkesave/taskave që çojnë drejt një diplome ose përqëndrojnë interesat e studentëve në tema
specifike.(Academic Affairs , 2020) Programi akademik ndërkohë, sipas universitetit Temple
përcaktohet si kombinim i kurseve dhe kërkesave që të dërgojnë në marrjën e një diplomë apo një
përqëndrimi brenda fushës.(Temple University ) Sado që të vërejmë dallime në mënyrën e të
shprehurit, thelbi i programit akademik në secilin nga rastet e përmendura mbetet i njëjti.
Një program studimi është një proces i përbërë prej dhjetë hapash që duhet zbatuar para se të
konsiderohet si i gatshëm për t’u implementuar. Fillimisht, asnjë institucion nuk mund të
implementoj një program studimi në mënyrë të pavarur, një prej elementeve më të rëndësishme të
këtij procesi është identifikimi i pjesëmarrjes së institucioneve arsimore të niveleve të ndryshme.
Më pas është ekipi zbatues, i cili përfshinë individët kryesorë të cilët do të bëjnë përafrimin e
përmbajtjes së kursit me njohuritë dhe aftësitë, analizën e boshllëkut dhe rreshtimin e
institucioneve dytësore dhe post-dytësore. Hapi i tretë përfshinë zhvillimin themelor profesional
ndërsa, më tutje vie rradhitja e kompetencave të kursit me njohuritë dhe aftësitë. Hapi i rradhës
është identifikimi i boshllëkut dhe korrigjimi i tij. Pasi të kalohet me sukses kjo fazë kemi
vlerësimin local dhe kredencializimin e programit. Hapi i shtatë i këtij procesi përfshinë radhitjen
vertikale dhe lidhjen e tranzicionit që nënkupton se duhet bërë krahasimi në mes të kurseve që
lidhin programet mes niveleve të arsimit. Hapi i rradhës për krijimin e një programi studimi ka të
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bëj më krijimin e mundësive për tranzicion ku me përfundimin e këtij hapi mundësohet kalimi në
etapën e krijimit të një plani personal të studimit i cili njëkohësisht paraqet edhe hapin e nëntë të
këtij procesi. Si përfundim, është hapi i dhjetë i cili ofron mjedis të përshtatshëm për përmirësim
të vazhdueshëm.(Mackay, Wittmaier, King, & Barr, 2010) (MCCE).
Sipas Academic Affairs, që një kurrikulë të shërbejë si program akademik duhet t’i takoj
karakteristikat si: të përmbajë një grup të kërkesave të cilat kur të plotësohen të çojnë drejt një
diplome që bartë vulën e universitetit, një tërësi e kurseve/lëndëve të ofruara, strukturë e atillë e
lëndëve ku ato ndërtohen mbi punën e bërë në lëndë tjera, një grup kuptimplotë dhe i matshëm i
rezultateve të të nxënit të programit, angazhim nga anëtarët e senatit të fakultetit për mbikqyrjen
e programit, një grup gjithëpërfshirës i mekanizmave që garantojnë se programi është i zbatueshëm
dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmë, mekanizmat për t’iu përgjigjur kërkesave dhe interesave
të studentëve.(Academic Affairs , 2020) Në anën tjetër, në procedurën e shfaqur nga St.
Bonaventure University vërejmë një pikëpamje tjetër. Si hap i parë paraqitet gjenerimi i ideve që
i paraprinë shfaqjes se idesë më tutje. Pas kësaj, kërkohet të zhvillohet një propozim i plotë për
programin e ri që përfshinë një përmbledhje ekzekutive, përshkrimin e programit, analizën e
kërkesës së tregut, analizën financiare, ndikimin në programet ekzistuese, vlerësimin e rezultateve
të të nxënit dhe efektivitetit të programit dhe përshkrimi i planprogramit për të gjitha kurset e reja
të propozuara. Më tutje, është sekuenca e plotë e miratimit të propozimit të planprogramit dhe fare
në fund kemi fazën e vlerësimit të vazhdueshëm pasi është filluar më zbatimin e programit.(St.
Bonaventure University, 2012)
Padyshim që pjesë e pandarë e kësaj teme është edhe arsimi apo edukimi i orientuar në industri.
“Arsimi i orientuar në industri është një qasje për të mësuar nga një këndvështrim i industrisë ku
lëndët tradicionale të tilla si matematika, fizika dhe shkencat mësohen në kontekstin e zbatimit të
asaj njohurie në hartimin, zhvillimin dhe funksionimin e produktit.” (Wikipedia, 2020) Rruga
konvencionale në të cilën përdoren metodologjitë tradicionale të mësimdhëniës është ndërtimi i
mësimit duke u fokusuar në mënyrë të pavarur në lëndë specifike ndërsa të mësuarit nuk ka ndonjë
lidhje të konsiderueshme me kërkesat e industrisë. Si rrjedhojë e kësaj studentët mund të
diplomohen realisht pa përvojën dhe aftësitë e duhura dhe të nevojshme për të hyrë në tregun e
punës.(Wikipedia, 2020) Universiteti Deakin, tashmë si shumë universitete nëpër botë, u ofron
studentëve mundësinë për t’u angazhuar në një punë me orar të plotë për tre muaj në njërën prej
organizatave partnere të universitetit. Kjo është një formë e mësimit të bazuar në industri e cila i
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lejon studentët që ato njohuri që fitojnë gjatë studimeve t’i praktikojnë në realitet, përveç faktit se
edhe rrjetizohen gjatë kësaj eksperience.(Deakin University , 2021)
Kur bashkëpunimet ndërmjet industrisë dhe akademisë projektohen dhe menaxhohen në mënyrë
të duhur janë të dobishmë si për partnerët e industrisë ashtu edhe për institucionet akademike.
Qëllimet e tyre mund të jenë të ndryshme duke filluar nga bashkëpunime të përqëndruara në
hulumtime duke vazhduar më pas me qëllimin për të krijuar programe të cilat lidhin studentët me
projekte konkrete nga realiteti, duke i rritur ata si në aspektin akademik ashtu dhe profesional.
Njëkohësisht këto bashkëpunime industri-akademi zhvillohen në shkallë të ndryshme duke
përfshirë numër të ndryshëm të institucioneve akademike dhe të partnerëve në industri.(Peters.L,
2016) Sipas studimit “A survey of types of industry-academia collaboration”, të publikuar nga
American Society for Engineering Education, bashkëpunimi industri-akademi nuk është një
koncept i ri pasi që gjejmë se diskutimi më i hershëm mbi temën ka ndodhur në fund të viteve
1960 në Rusi. Nga ky hulumtin gjejmë po ashtu forma të ndryshme të bashkëpunimit
industriakademi si bashkëpunimi shumë universitete me shumë kompani, një universitet i vetëm
me kompani të shumta, një universitet i vetëm më kompani individuale dhe bashkëpunimet e
kompanive individuale me shumë universitete.(Peters.L, 2016)
Ndërsa në Kosvë për t’u përmbushur nevojat e të rinjëve dhe për ti mbështetur ata në zhvillim e
tyre professional dhe në punësim ofrohet sistemi i Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP).
Proces ky në të cilin janë përfshirë partner të shumtë me qëllim që të rinjëve t’u ofrohet një
tranzicion më i lehtë në tregun e punës. Statistikat e vitit 2017/18 tregojnë se interesimi i të rinjëve
për AAP është rritur, ku 53% (46,205) e të rinjëve janë regjistruar në shkollat e arsimit professional
krahasuar me 47% (40,608) nxënës të regjistruar në gjimnaze. Megjithatë, përkundër rritjes së
numrit të të regjistruarve në institucione të AAP-së ato prapë mbeten zgjedhje e dytë dhe përveç
kësaj ekziston një shqetësim general se këto institucione nuk specializojnë në profile që përputhen
me kërkesat e tregut. (Rjeti i Kosovës për arsim dhe punësin - KEEN, Prill. 2019)

4. Analiza e të dhënave
Një ndër pikat që do të trajtoheshin në këtë punim seminarik ishte përfshirja e edukimit biznesor,
ndërmarrësisë në misionin e kolegjeve. Sipas të dhënave nga faqja zyrtare e kolegjit UBT, është
aspiratë e tij të jetë ofertë e mirë e arsimit të lartë, atij profesional, kërkimeve shkencore dhe
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mësimit gjatë gjithë jetës në Europën Jug-Lindore. Më tutje, UBT shpreh se është themeluar mbi
disa vlera themelore si krijimi i mjedisit të përshtatshëm për punë dhe studim, nxitja e zhvillimit
individual dhe profesional duke ofruar një mjedis dinamik, pretendon që si institucion të merret si
pikë referimi meqë mbart në vete praktikat dhe standartet më të mira ndërkombëtare, qendër e cila
është etalon i përsosmërisë si në nxënie, mësimdhënie, hulumtin e inovacion dhe që veprimtaria e
saj të ketë një zhvillim në përputhje me kërkesat e palëve të interesuara. Sado që nuk mund të
nënvlerësohen pikat kyqe të paraqitura, vlen të theksohet se në misionin dhe vizionin e UBT-së si
kolegj nuk ka të përfshirë edukimin biznesor apo ndërmarrësinë si pjesë ndërtuese të tij.(UBT,
2021) Ndërsa, kolegji AAB dekalron në faqen e tij zyrtare se misioni i tyre si kolegj është t’i
kontribuojnë shoqërisë përmes: ofrimit të programeve cilësore e të lloj-llojshme të arsimit të lartë
dhe shkencës së aplikuar për tregun e punës në Kosovë e më gjerë, përmes kërkimit shkencor me
qëllim të përmirësimit të zhvillimit social, kulturor e ekonomik të ndikoj në avancimin dhe
përhapjen e dijes dhe sigurimit të një mjedisi që rezulton me zhvillim personal si individ dhe
qytetar i përgjegjshëm. E ngjashme, është fakti se as këtu nuk përfshihet edukimi biznesor apo
ndërmarrësia si pjesë e misionit të kolegjit, krahas gjithë synimeve shumë të drejta mbi fushat e
tjera.(Kolegji AAB, n.d.) Në anën tjetër, kolegji Universum krahas komponentëve si studenti dhe
mësimi në qendër, përmirësimi i cilësisë, transformimi digjital, ndërkombëtarizimi edhe
inovacioni dhe ndërmarrësia hyn si një ndër shtyllat strategjike të plotësimit të misionit të tij si
kolegj.(Kolegji Universum, 2021) Përkushtimin në inovacion dhe edukim biznesor të të rinjëve,
duke promovuar ide inovative e krijuese, partneritetit me biznese për hulumtime dhe projekte,
nxitjen e frymës sipërmarrëse te të rinjtë kolegji Universum e ka dëshmuar duke zhvilluar projekte
konkrete si Universum Hub, KOSBAN – Rrjeti Kosova i Engjujve të Biznesit, Montori Global i
Ndërmarrësisë – GEM, Get in the ring, Java e ndërmarrësisë – Visegrad, Festivali Kosict Tech dhe
Java e ndërmarrësisë.(Kolegji Universum, 2021)
Gjithashtu, pjesë e këtij hulumtimi janë edhe shërbimët që ofrojnë këto kolegje për fushën e
ekonomisë, përkatësisht edukimit biznesor dhe ndërmarrësisë. Kolegji AAB thekson se ka
bashkëpunime si universitet përfitues i projektit Erasmus + dhe Erasmus Mundus duke mos
sqaruar me tej përveç faktit se kanë bashkëpunime në fushën e hulumtimeve dhe shkëmbimeve
semestrale si të studentëve ashtu dhe stafit. (Kolegji AAB, n.d.) Në anën tjeter kolegji UBT
thekson se ofron trajnime të ndryshme lidhur me fushën e ekonomisë dhe biznesit si menaxhimi i
burimeve njerëzore, e-marketing, zyrtar për shitje, metodat statistikore për vendimmarrje në
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biznes, komunikim i liderëve dhe menaxhim i projekteve, duke nënkuptuar se si performancë është
më para dhe më praktike se ajo e paraqitur nga kolegji paraprak.(UBT, 2021) Ndërsa edhe kolegji
Universum jep një kontribut të konsiderueshëm në edukimin biznesor ku përveç programeve
studimore ofron edhe trajnime në marketingun digjital ( kolegji Universum është i vetmi
institucion i licencuar për të ofruar trajnimin dhe certifikuar nga DMI Ireland), trajnim në
marrëdhënie me publikun – PR, trajnim në marketing dhe shitje si dhe trajnimet e paketës Edexel
që përfshinë: menaxhin, marketing, kontabilitet, zhvillimin e biznesit, menaxhimin e burimeve
njerëzore dhe module të tjera të lidhura me biznesin (paketë e zhvilluar nga Mbretëria e Bashkuar
ndërkohë e ofruar vetëm nga kolegji Universum në Kosovë).(Kolegji Universum, 2021)
Siç u përmend dhe më lartë do të diskutohen edhe drejtimet dhe specializimet e ofruara nga secili
kolegj si pjesë përfundimtare e këtij punimi seminarik.
UBT ofron drejtimin baçelor Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi me pesë specializime si vijon:
Financa, Banka dhe Sigurime, Kontabilitet, Auditim dhe Tatime, Marketing dhe Shitje,
Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion dhe e pesta Biznes Ndërkombëtar. Gjatë dy viteve të
para lëndët janë të përgjithshmë ndërsa në vitin e tretë ndahen lëndë të veçanta varësisht nga
specializimi. Sipas të dhënave të publikuara UBT jep bursë të plotë studimi në drejtimin
Administrim Biznesi në partneritet me universitetin e Napolit, Itali. (UBT, 2021)
Për nivelin master UBT ofron katër specializime si: Financa dhe Kontabilitet bankar, Marketing
dhe shitje, Ndërmarrësi dhe Inovacion si dhe Logjistika dhe menaxhimi i prokurimit. Në nivelin
master viti i parë është i përgjithshëm për të gjitha specializimet ndërsa në vitin e dytë ndahen
lëndët specifike sipas specializimit. Gjithashtu, për nivelin master ofron bursë të plotë, diplomë e
dyfishtë, me univesitetin Danube, Austri. (UBT, 2021)
Kolegji AAB ofron tre drejtime baçelor si: Banka, Financa dhe Kontabilitet, Marketing dhe
Administrim biznesi si dhe Menaxhment dhe Informatikë. Përveç që variojnë lëndët në bazë të
drejtimit vlen të theksohet se, në bazë të planprogramit të publikuar edhe në faqen zyrtare të
kolegjit, lëndët zgjedhore janë të njëjtat për drejtimin e parë dhe të tretë, tri lëndë të ndara nga një
për vit akademik, ndërsa drejtimi Marketing dhe Administrim Biznesi ka të ndryshme nga dy tjerat
vetëm lëndën zgjedhore të vitit të tretë.(Kolegji AAB, n.d.)
Për nivelin master ofron drejtimet: Banka dhe Financa, Marketing dhe menaxhim biznesi si dhe
Menaxhment. Në nivelin master lëndët si obligative dhe zgjedhore variojnë që nga viti i parë
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varësisht nga drejtimi. Për më tepër si statistikë e publikuar nga kolegji thuhet se 75% e të
diplomuarve janë të punësuar.(Kolegji AAB, n.d.)
Kolegji Universum në nivelin baçelor ofron drejtimin Biznes dhe Menaxhmet me specializime si:
Menaxhim Biznesi, Marketing dhe Komunikim, Banka dhe Financa si dhe Biznes Ndërkombëtar.
Studentët e këtij niveli përfitojnë nga dy projekte të kolegjit si studimet Duale, do të thotë studime
të financuara me bursë të plotë për tre vite dhe punë praktike në njërën nga kompanitë partnere
(Vision Agency dhe Albina Dyla Company) (Kolegji Universum, 2021) dhe e dyta, diplomë e
dyfishtë në partneritet me Kajaani University of Applied Sciences në Finlandë, ku studentëve
krahas diplomës finlandeze u lejohet të qëndrojnë deri në 18 muaj pas diplomimit në kërkim të një
pune në profesionin e tyre. Studentëve të kolegjit Universum do t’iu mundësohet të përfundojnë
studimet në vendin me sistemin më të mirë të edukimit në botë dhe njëkohësisht gjatë qëndrimit
në Finlandë do të ndihmohen për gjetjen e një punë praktike pesë mujore.(Kolegji Universum,
2021)
Për nivelin master ofrohen drejtimet si: Financa, Menaxhim i Sektorit Publik, Menaxhim i
Turizmit, Menaxhment si dhe Menaxhim i Biznesit Ndërkombëtar. Gjithashtu, edhe në nivelin
master studentët kanë mundësinë e diplomës së dyfishtë me Ludwigshafen University of Business
and Society në Gjermani, ku studentëve u lejohet të qëndrojnë deri në 18 muaj pas diplomimit.
Gjithashtu, gjatë qëndrimit në Gjermani studentët do të marrin ndihmë nga universiteti për gjetjen
e punës praktike. Karakteristikë e kësaj mundësie është se studentëve të punësuar në Kosovë, u
ofrohet e njëjta mundësi përmës ndjekjes së mësimit në distancë, ku qëndrimi në Gjermani dhe
pjesëmarrja në ligjërata është obligative vetëm dy herë gjatë semestrit.(Kolegji Universum, 2021)
Për më tepër si statistika të nxjerra dhe të publikuara në faqen zyrtare të kolegjit kemi 76% shkallën
e punësimit të studentëve, 44% me pagë më të lartë se paga mesatare, më shumë se 216 studentë
të financuar nga industria dhe më shumë se 234 studentë në vit studiojnë jashtë vendit me bursa të
plota.(Kolegji Universum, 2021)
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5. Përfundime dhe rekomandime
Bazuar në të dhënat e shfaqura mund të themi se kolegjet në Kosovë kanë filluar të inkuadrojnë
edhe edukimin biznesor në një formë ose tjetrën sado që prapë nuk mund të themi se ajo është në
masë të kënaqshme. Përderisa mund të hasim në boshllëk brenda mundësive të ofruara apo edhe
në mungesë të hapësirës për të praktikuar, hulumtuar tregun, përjetuar eksperienca të ndryshme
nga një vend i vogël siç jemi mësuar në Kosovë konsideroj se në situatë të këtillë ka vend për
përmirësim. Ndoshta një rekomandim, i nxitur edhe gjatë hulumtimit edhe gjatë përpunimit të këtij
punimi seminarik, do të ishte ofrimi i mundësive sa më reale dhe konrekte për studentë, si në
pjesën e programeve ashtu edhe në mundësitë e cekura si bursat e bashkëpunimet e universitetit.
Gjithashtu, duke folur edhe nga prespektiva e studentit, vlerësoj se përmbajtja e faqeve zyrtare
duhet të jetë më konkrete me atë që pretendojnë të paraqesin, gjë e cila mund të bëhet lehtësisht
nëse shtohen informacionet apo nëse duan t’iu shmangen përmbajtjes së mbytur mund të
shfrytëzohen dy mundësi, e para vendosja e email-eve të personave adekuat të fushës/çështjes dhe
e dyta vënia në kontakt me studentë alumni të kolegjit apo/ose edhe me shërbimet studentore,
pranë çdo informate që jepet apo pretendohet të përcjellet përmes faqes zyrtare. Dhe si përfundim,
në rastet e kolegjeve, si këto të trajtuara ashtu edhe tjera të ngjashme, rekomandohet shtimi i
programeve akademike në të dyja nivelet si baçelor edhe master. Kjo vlerësohet si një ‘investim’
i cili tek ato kolegje të cilat kanë numër të vogël të programeve do të rrisnin numrin e studentëve
meqë oferta do të rritej dhe në anën tjetër kjo do të rriste konkurrencën mes institucioneve të arsimit
të lartë, çka nënkupton se konkurrencë më e lartë sjellë edhe cilësi më e lartë.
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Abstrakt
Të gjitha hulumtimet e deri tanishme, lidhur me financimin e nevojave afariste të NVM-ve, në
Kosovë, tregojnë se financimi mbetet ndër problemet madhore për fillimin rritjen dhe zhvillimin
e ekonomisë të vendit sidomos për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Kjo ka pasoja negative në rritjen dhe zhvillimin e bizneseve, në përgjithësi, si dhe rritjen e
aktiviteteve investive në veçanti. Përkundër faktit se NVM-të ndikojnë në gjenerimin e vendeve
të reja të punës, uljen e varfërisë dhe rritjen ekonomike, prap se prapë, NVM-të në Kosovë
përballen me sfida të ndryshme, serioze, në afarizëm. Në këtë aspect, mes vështirësive te tjera,
paraqitet edhe qasja në financa, si dhe mundësia e investimeve nga burimet e jashtme, pasi që
burimet e brendshme të financimit janë përherë të pakta, të pamjaftueshme. Per nga rendesia
strategjike qe ka sektori i industrise prodhuese ne ekonomine e nje vendi dhe duke ditur qe per cdo
vend pune kontribon me 2.3 vende te reja pune ne total ekonomine e vendit, kemi perzgjedhur kete
hulumtim i cili perkon edhe me objektivat e zhvillimit te qendrueshem per dekaden e re 2020 –
2030 te percaktuara nga Organziata e Kombeve te Bashkuara si udhezues per zhvillimin e nje
shteti dhe konkretisht objektivi 9 targeti 3 qe flet per Ritjen e financimeve te industrise prodhuese.
Rreferuar kesaj rendesie kemi zhvilluar hulumtinin ne 73 kompani prodhuese te Kosoves te
sektoreve te ndryshem. Pyetesori eshte strukturuar me 16 pyetje te cilat do te prezantohen ne
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menyre te detajuar ne kete hulumtim dhe qe konfirmojne qe rritja e financimeve ne sektorin
prodhues kontribon ne zhvillimin ekonomik te Kosoves dhe uljen e papunesise.
Fjalet Kyce: Financime, Zhvillim i Qendrueshem, NVM-te, Industria prodhuese, objektiva,
targeta.

1. Hyrja
Ekonomia e Kosovës përbën një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e saj është transformuar nga
një ekonomi centraliste, e dirigjuar, në një ekonomi të hapur të tregut, njëra ndër transformimin e
saj të thellë e ka përjetuar pas vitit 1999, me çlirimin e Kosovës nga Serbia. Një ndër sfidat me të
cilat ajo u përball gjatë dekadës së fundit është edhe procesi i privatizimit. Gjatë vitit 2009 gjithsej
114 ndërmarrje shoqërore të reja u shpallen për privatizim, duke ngritur kështu në 569 numrin e
gjithsej. Qëllim në vete tashmë është rritja e konkurrencës së kësaj ekonomie, duke rritur
kapacitetin e saj eksportues për të zvogëluar deficitin tregtar që Kosova aktualisht ka tani për
momentin. Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit, Kosova ofron një sërë përparësish
komparative siç janë: popullsia e re dhe mjaftë mirë e kualifikuar, resurset natyrore, kushtet e
volitshme klimatike, infrastruktura e re, politika fiskale me taksat më të ulëta tatimore në rajon,
pozita gjeografike me qasje në tregun rajonal të CEFTA-së (Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të
Evropës Qendrore) dhe në atë të Bashkimit Evropian. Kosova përveç se është anëtare e CEFTAsë,
në qershor të vitit 2009 është anëtarësuar edhe në FMN (Fondi Monetar Ndërkombëtar) dhe BB
(Banka Botërore) dhe aspiron në mekanizma tjerë të fuqishëm ekonomiko-financiar si BERZH,
Organizata botërore e Tregtisë OBT etj.
Siç e dimë Kosova është një vend jo shumë i zhvilluara nga ana ekonomike por, ajo i posedon disa
sektor që hyn në të ardhurat e shtetit. Disa prej tyre më të rëndësishmet që mund të i njohim janë:
Industria e energjisë elektrike, minierat, bujqësia, blegtoria, ndërtimtaria, industria e tekstilit,
turizmi dhe sektori bankar etj.

2. Metodologjia
Per te zhvilluar kete hulumtim kemi zgjedhur metodologjine e mbledhjes dhe perpunimit te te
dhenave primare nepermjet zhvillimit te nje pyetesori drejtuar kompanive te sektorëve prodhuese të
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Kosovës. Pyetesori permban 16 pyetje të logjikshme dhe te lehta për tu përgjigjur qe u drejtoheshin
sektorëve lidhur me zhvillimet, vështirësite për financim në rast se kishin nevojë etj. Dhe më e
rëndësishmja, pyeterosi ishte anonim dhe kështu,arritëm të intervistonim rreth 73 kompani nëpër
sektorë prodhuese dhe si përmbledhje i gjithë hulumtimi do te prezantohet ne menyre te detajuar ne
kapitullin e rezultateve.
2.1. Pyetja Kerkimore
Ky hulumtin synon ofroj pergjigje ne pyetjen kerkimore: “A ndikon rritja e financimeve ne
industrine prodhuese ne rritjen e ekonomise se Kosoves?” Per ti pergjigjur kesaj pyetje kemi
zhvilluar hulumtim shkencor me qellim qe te gjeneromin disa pergjigje konkrete mbi keto pyetje
mbi perspektiven dhe ‘pengesen’ e industrise prodhuese ne Kosove.
2.2. Mostra e Sektoreve Prodhuese
Ne kete hulumtim u intervistuan 73 Kompani te sektoreve prodhuese te ndryshme qe veprojne ne
territotin e Kosoves, duke i kategorizuar ato ne grupe te ndara si me poshte:
Kategorizimi i sektorëve prodhuese në vendin e Kosovës
Kategorizimi i sektorëve – kompanive prodhuese në Kosovë

Prodhimi i Tekstilit

10

Industria e Ndërtimtarisë

16

Prodhimi i Ushqimit

16

Përpunimi i Plastikës

6

Përpunimet Kimike

12

Prodhimtarit prej Druri

13
Gjithsej 73 kompani
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2.3. Analiza e pyetësorit
Analiza dhe perpunimi i të dhenave e te dhenave te pyetesorit u bazua ne programin kompjuterik
excel nepermjet tabelave dhe grafikave te cilat prezantohen ne menyre te detajuar me poshte.

3. Rezultatet
Ne pyetjen e pare te anketës ishte për emrin e brendit qe këto kishin por, për shkak te ndonjë
dëmtimi te mëvonshëm nuk ishin te obliguar te na tregonin.
1. Qarkullimi vjetor
Tek Tabela e anketës është pyetur rreth qarkullimit vjetor te kompanive prodhuese ne fjale, dhe
morëm këto rezultate: prej 47,9% e tyre kishte qarkullim 0-1 milion, nga 34,2% kishin qarkullim
prej 1-2 milion, nga 11% e tyre kishin qarkullim prej 3-5 milion dhe pjesa e mbetur prej 6,8%
kishte qarkullim vjetor mbi 5 milion.

2. Numri i punonjësve
Tek pyetja e dyte e anketës tregon numrin e kompanive për punonjës: duke filluar me 23,3% qe
kane punonjës nga 0-9, pastaj 39,7% e tyre kane 11-49 punonjës, prej 20,5% e tyre kane 50-99
punonjës, prej 11% e tyre kane 100—250 dhe pjesa e fundit 5,5% e tyre kane mbi 250 punonjës
ne kompanitë e tyre.
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3. Sektori i industrive Prodhuese
Ne tabelën e me poshtme janë të shfaqur sektorët Prodhuese te Kosovës qe intervistuam, ne 6
grupime te llojeve te ndryshme ato janë:
Kategorizimi i sektorëve – kompanive prodhuese në Kosovë
Prodhimi i Tekstilit

10

Industria e Ndërtimtarisë

16

Prodhimi i Ushqimit

16

Përpunimi i Plastikës

6

Përpunimet Kimike

12

Prodhimtarit prej Druri

13
Gjithsej 73 kompani
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4. Vitet që operon në treg:
Ne pyetjen e radhës te anketës janë te paraqitura vitet qe këto kompani operojnë ne tregun e
Kosovës, ato ishin: prej 13,7% e tyre operonin për 1-5 vite ne tregun e Kosovës, prej 35.6% e tyre
operonin për 5-10 vite, nga 31.5% e tyre operonin prej 10-15 vite, nga 11% e këtyre kompanive
operonin prej 15-20 vite ne treg, dhe pjesa e fundit qe ishte me 8,2% operonte mbi 25 vite.

(1 – 5), (5 – 10), (10 – 15), (15 – 20) dhe (mbi 25vjet).

5. Keni pasur Kredi dhe e keni përmbyllur?
Tek tabela e me poshtme është paraqitur përqindjet e kompanive për Kredit e tyre te përmbyllura
te me hershme, përgjigjet e tyre ishin: prej 76,7% e kompanive e kishin Kredit te përmbyllur
kurse, 23,3% e pjese tjetër Kreditë e tyre ishin akoma te hapura.
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6. Keni pasur Overdraft dhe e keni përmbyllur?
Tek tabela e me poshtme është paraqitur edhe rezultatet për përmbylljen e Overdraftev. Ato ishin:
50.7% e kompanive te intervistuar e kishin Overdraftin e përmbyllur kurse, pjesa tjetër prej 49.3%
ishin me Overdraft akoma te hapur.

7. Aktualisht a keni Kredi?
Ne tabelën e radhës ne te cilën është e paraqitur tregon rezultatet e kompanive te cilat kishin
aktualisht akoma kredi. Prej tyre ishin: rreth 60,3% e kompanive qe kishin Kredinë aktualisht
akoma te hapur kurse, 39,7% e tyre e kishin te mbyllur.
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8. Aktualisht a keni Overdraft?
Ne ketë tabelë është shfaqur rezultatet nga Overdrafti, sa për qind e tyre e kishin aktualisht
Overdraftin. Nga ato ishin: prej 23,3% e kompanive e kishin Overdraftin ndërsa, pjesa me e madhe
për rreth 76,7% e tyre nuk kishin Overdraft.

9. Për sa vjet është Kredia?
Tek tabela e me poshtme tregon përgjigjët e marura nga intervistuesit e kompanive rreth
kohezgjatjes te Kredive qe ata kishin. Keto ishin feedback i tyre: prej 37% nga to refuzuan te
tregonin, 15,1% e kompanive kishin kredi per 5 vite, 6,8% e tyre kishin per 10 vite dhe 3 vite, dhe
te tjera.
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10. Për sa vjet është Overdrafti?
Ne ketë tabelë te me poshtme siç është paraqitur edhe kohëzgjatja edhe për Overdraftin. Këto ishin
edhe rezultatet nga intervistuesit: 68,5% e kompanive ne fjale kanë refuzuar te japin ketë përgjigje,
4,1% nga këto kompani e kishin Overdraftin për 2 vite, dhe 2,7% e kishin për 1 vite, dhe te tjerat.

11. A do të merrni Kredi në të ardhmen?
Ne tabelën e radhës tregon për marrjen e Kredive ne një te ardhme nga këto kompani qe
intervistuam. Dhe keto ishin rezultatet e marura: 39,7% e tyre jane te vendosur se do te marrin
Kredi ne te ardhmen, 13,7% nga to nuk do te marrin, dhe pjesa tjetër prej 46% deklarojnë qe mbase
ne te ardhmen do te marrin Kredi.
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12. A keni përfituar ndonjë grand nga Institucionet:
Ne tabelën e paraqitur me poshtë tregon rezultatet se a kane te përfituara keto kopmani ndonje
grand nga këto institucione ne fjale. Dhe këto ishin përgjigjët e marra: ku 47,9% e këtyre
kompanive kane marrur grande nga qeveria, 20,5% e tyre kane marrur nga institucionet e huaja,
9,6% e tyre kane deklaruar qe vetëm kane marrur grande, dhe pjesa tjetër me 21,9% nuk kane
marrur ndonjë grand nga asnjë institucion.

13. A dëshironi të keni akses për financime në Bankat dhe Institucionet Financiare?

Ne këtë tabele te radhës është paraqitur edhe përqindjet e kompanive se sa nga to kane akses për
Financime nga Bankat dhe Institucionet Financiare. Dhe këto ishin: 74% e këtyre kane deklaruar
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qe kane nevoje për akses për Financime nga Bankat dhe Institucionet kurse, 26% e pjese tjetër nuk
kane nevojë për Financime.
14. A keni nevojë për Kredi në Biznesin tuaj?
Ne tabelën e radhës te kësaj pyetje, për nevoje Kreditore nga ana e këtyre kompanive ne fjale
morëm këto rezultate te paraqitura me poshtë: rreth 52,1% e kompanive kane nevojë për Kredi
Financiare për biznesin e tyre qe kane kurse, 47,9% nga te tjerët nuk kane nevojë për Kredi tani.

15. Çfarë mendoni se është disavantazh ose vështersi për Kredi?
Dhe ne Tabelën e fundit te këtij pyetësori është paraqitur rezultatet se cilat pretendoheshin qe ishin
disavantazhet ose vështersite e ketyre kompanive. Dhe këto ishin: duke filluar me kolateralet qe
ishin 6,8% si veshtersi për këto kompani, prej 8,2% nga te tjera vështirsit qe nuk u deklaruan, dhe
pjesa me e madhe e veshterise se këtyre kompanive ishte interesi me 84,9% qe deklaruan.
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16. Konkluzionet
Nga ky hulumtim arritëm ne konkluzion se norma e interesit ne vendin tone është e larte. Duke
marre parasysh qe jemi vend ne tranzicion te kemi nje sistem bankar te qëndrueshëm dhe te
shendosh është sfide për Kosovën. Siç e dimë kjo vjen nga probleme te tilla siç zhvillimi
ekonomik, papunësia, korrupsioni raportimi joadekuat nga ana e bizneseve mosfunksionimi i
gjyqësorit etj. Mirëpo, përkundër këtyre problemeve është e mundshme qe bankat te ofrojnë
mirëqenie me kosto me te ulet, duke ditur qe norma e interesit është instrument i politikes monetare
te një shteti. Prandaj shteti, përmes mbikëqyrësit financiar te Kosovës apo Bankës qendrore duhet
te krijoj grup me performance apo efikasitet te lart për krijimin e kushteve te duhura për ekonominë
e vendit nëpërmjet instrumenteve te saja. Guvernatori dhe menaxhmenti i bankave duhet te jetë
unifikues ne përfaqësimin interesave te vendit, te shoqërisë dhe te biznese ne pergjithesi dhe jo
përfaqësues i individëve apo grupimeve te caktuara te interest. Bankat te kenë lirinë dhe pavarësinë
e tyre ne marrjen e vendimeve. Prandaj shpresojmë për një reflektim nga ana e shtetit, përkatësisht
bankat ne zvogëlimin e normave te interesit te kredive duke ju ofruar kushte te favorshme
qytetareve apo bizneseve për një zhvillim te qëndrueshëm.

17. Rekomandime
Banka e Kosovë, rrekomandohet të ndryshoje metodat tradicionale te kreditimit dhe te promovoje
forma te reja bashkëkohore të kredisë që synojne rritjen e financimeve ne sektorin e industrise
prodhuese per nga rendesi aqe ka ne zhvillimin total te ekonomise se Kosoves dhe qe eshte
konform objektivit 9 te zhvillimit te qendrueshem te rrekomanduar nga Organizata e Kombeve te
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Bashkuara. Perveq kesaj nevojitet qe Politikat Qeveritare te pershtaten per te ofruar zgjidhje ne
problemet e paraqitura me larte nga kompanite e industrise prodhuese duke I mbeshtetur me grante
financuese ose per te perthithur kredi bankare me interes e perballueshem dhe garanci kolaterale.
Bankat e nivelit te dyte ne Kosove duhet te promovojne produktet e tyre financiare te kreditim me
kushte te favorshme jo vetem per nje numer te caktuar biznesesh ose grupe interesi por per te gjithe
bizneset qe operojne ne sektorin e prodhimit. Duke ditur qe mesatarja globale e financimit te
kompanive prodhuese eshte e ulte rreth 35 % dhe nepermjet objektivit 9 targetit 3 synohet te
tejkalohet me qellim qe te arrihet zhvillimi ekonomik i qendrueshem, ne kete konteks,
rrekomandojme qe fillimisht te percaktohet nje objektiv financimi mbi 50% e sektorit dhe ne
vazhdimesi me nje plan afatgjate ky nivel te tejkalohet sipas politikave zhvillimore dhe ecurise se
sektorit dhe ekonomise.
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PROCRASTINATION AMONG STUDENTS
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Abstract
This study intends to take a look at the phenomenon of procrastination. More precisely
procrastination among students, the reasons why this occurrence takes place and its effects on
students in general. This study was based on a questionnaire that was completed by 120 students,
with the mixed methods approach selected as more suitable. This is also partly based on numerous
studies and researches that will be referenced throughout. The outcome of this research suggests
that procrastination is an immensely prevalent phenomenon in students.
Keywords: Procrastination, Academic procrastination, Phenomenon, Students.

1. Introduction
Procrastination is the act of delaying tasks until the last minute or even past the set deadline. For
the most part this phenomenon is not considered as a serious issue but more as a common tendency
among humans. So academic procrastination does not exist in a vacuum, but is rather an extension
of the tendency of pushing the completion of tasks until the last minute, something that humans
are regularly guilty of doing. Procrastination is extremely prevalent among students though,
according to a study by Steel (1997) an incredible 80% to 95% of college students procrastinated
on a consistent and regular basis, especially when it came to completing assignments for their
particular courses. It has also been found that high and consistent levels are directly linked with
high levels of depression, anxiety and general low self-esteem. Farran, B. (2004). Academic
procrastination also occurs in students due to the fear of failing and the subsequent social aspects
of academic failure. Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984).On numerous occasions it has been
documented that some of the main reasons why students partake in procrastination are the fear of
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failing or doing poorly, the lack of motivation, the difficulty of the particular task presented to
them, etc. Also another increasingly prevalent element that could be attributed as a procrastination
helping factor is the frequent use of social media and the internet in general. Another aspect that
changes the scale of procrastination is the age of individuals, Svartdal et al. (2016) observed that
as age increases, the level of procrastination decreases, with individuals aged 25 and under
showing higher tendency of procrastination.

2. Methodology
This questionnaire was made in a bid to investigate the number and percentage of students who
procrastinate and furthermore some of the reasons that influences them to do so. This questionnaire
was conducted online and also presented as an anonymous one.
2.1 Participants
This questionnaire was completed by 142 students that were selected randomly. The students
selected are public and also private school students. From the 142 students who conducted the
questionnaire 97 of them were female students while the other 45 were male students. The
questionnaire was conducted online so the number of participants is limited. The task was exactly
the same for every student. The questionnaire contained mainly close ended-questions with the
exception of one of the questions.

3. Results
The results of this questionnaire were aimed at finding a rough estimate of the percentage of
students that procrastinate. These results show that on average more than 60% of students
procrastinate regularly, especially when it comes to academic procrastination.

Question 1. Do you often procrastinate academically?
The majority of students answered that they often procrastinate academically, with 86 students
answering yes, which adds up to 60.6% of the students, while the other 59, or 41.4% of the students
answered negatively.
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Figure 30. The percentage of academic procrastination among the students. Source : Survey from Universum
College

Question 2. Do you think that procrastination affects your academic success?

Figure 2. Students' opinion on the effect of procrastination, Source: Survey from Universum College

This data shows that around 63.4% of students think that procrastination has a direct effect to their
academic success. Meanwhile 31.7% of the students felt unsure about the possibility of
procrastination having a direct correlation with their academic success. And a small minority of
7% of the students do not believe that procrastination affects their studies.
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Question 3. Do you think that procrastination is a common phenomenon that happens?

Figure 31. Students' opinion on the frequentness of procrastination, Source: Survey from Universum College

In this question 88.7% of the students responded positively when asked if they think that
procrastination is a common phenomenon that happens, while the other 13.3% of the students
responded negatively to the question.
Question 4. Does academic procrastination affect your general mood?
In this question a majority of 78.9% of the students responded with yes on whether academic
procrastination does affect their everyday state of mind. That adds up to 112 students. The other
21.1% of the students, the 30 of them did not believe that academic procrastination has an effect
on their general state of mind.
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Figure 4. Student's opinion on the correlation of procrastination and their general state of mind, Source: Survey from
Universum College

Question 5. Do you think that being in a good mood helps you stop procrastinating?

Figure 5. Students' opinion on the correlation of a positive state of mind and procrastination. Source:
Survey from Universum College

The majority of students, 69.7% of them to be exact, stated that they think that a positive state of
mind can be effective on combating procrastination, to a certain degree even stopping it, this group
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contained 99 students. 21 students, composing of 14.8% of the group did not believe thatthat is the
case, meanwhile the other 27 students, composing of roughly 19% of the group were unsure on
this matter.
Question 6. Does procrastination affect you negatively?
On this question of whether procrastination affect them negatively, almost 60% of the students
responded affirmatively, almost 15% of the students responded negatively, and the other 25% of
the students responded with uncertainty.

Figure 6. The percentage of negative effects of procrastination, Source: Survey from Universum College

Question 7. Do you think that student's fear of failure makes them procrastinate?
On this question more than 50% of students responded that they do believe that there is a direct
correlation between academic procrastination and the fear of failing a class. Small minority of
12% did not believe in a correlation between the two, while the other remaining percentage of
roughly 33% were not quite sure about either of these two options.
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Figure 7. Student's opinion on the correlation of procrastination and failure, Source: Survey from Universum
College

Question 8. Do you think that lack of motivation is a reason for procrastination?

Figure 8. Students' opinion on the correlation of motivation with procrastination

The data gathered here shows that a majority of around 75% of the students believe that the lack
of motivation leads to procrastination. Around 17% of the students were unsure about the answer,
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and the other remaining percentage of the students, which was around 7% did not believe that there
was a correlation between the two.
Question 9. Do you sometimes postpone studying or doing assignments because the course
seems difficult?
Around 55% of the students answered with yes on the question of whether they have postponed
studying or finishing assignments due to the apparent difficulty of the course. Around 26% of the
students answered with no, while the other remaining 19% responded with unsure.

Figure 9. The percentage of the postponement of academic studies due to the difficulty of the particular course,
Source: Survey from Universum College

Question 10. Do you sometimes postpone studying or doing assignments because the course
seems difficult?
A number of 89 students, which equates to 62%, responded that the postponing of assignments by
them did not correlate with them having a better performance level on the aforementioned
assignments. The remaining 53 students, which equate to about 38%, responded that postponing
their assignments does in fact help them to perform better on the assignments.
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Figure 10. Students' opinion on whether the postponement of assignments helps raise their performance levels,
Source: Survey from Universum College

Question 11. Is social media something that you use to procrastinate?

Figure 11. The percentage of students who use social media as a means of procrastination, Source: Survey from
Universum College
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A majority of around 56% of the students agreed that they use social media as a tool to
procrastinate. Around 20% of the students responded negatively when they were asked this
question, and the other remaining 24% replied with unassertiveness.
Question 12. Does postponing your assignments or studying make you anxious?
81.7% of the students responded positively when asked whether postponing their assignments or
the process of studying might be a factor that increases the levels of anxiety in them. The other
remaining 18.3% did not believe that to be the case.

Figure 12. Students' opinion on the correlation of assignment postponement and anxiety, Source: Survey from
Universum College

Question 13. Why do you think that you procrastinate?
In the final question of the questionnaire the students were asked to write one or more reasons to
why they think that they procrastinate academically, if in fact they do so. The answers varied from
just pure laziness to perfectionism. Some of the most frequently mentioned reasons why the
students procrastinate laziness, tiredness and also the extensive use of social media platforms. The
aspect of working was also the answer for a number of students, and the subsequent effects that
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working has on them, such as fatigue. Another answer that was quite frequent from the students
was the lack of motivation, with a number of students writing that the lack of motivation tends to
lead them towards procrastination, the fear of failure was also a fairly common answer. To some
of the students the phenomenon was seen as simply a habitual process that they often experience,
while a number of other students simply replied that they did not know the reason why they
procrastinate.

4. Conclusion
To conclude, it is obvious to see that this phenomenon does not solely occur due to one reason or
aspect, but rather a number of reasons or aspects that form together and push students to go through
this phenomenon. Reasons such as fear of failure, course difficulty, the use of social media, the
feeling of laziness, etc.
Procrastination as a phenomenon is excessively common, especially academic procrastination. It
is a phenomenon that greatly affects the academic success of students and their emotional stability
too, due to the amounts of stress and anxiety that it creates. Various reasons and external influences
that lead to it have been stated in various amounts of degrees.
What was apparent to see is that a number of the students who were questioned quite simply did
not know the cause of their procrastination. This is an indication that if we as a society want to
work further on minimizing the occurrence of procrastination, the first thing that we need to do is
understand why the occurrence is taking place to begin with.
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Abstract
Since attending our classes in college is no longer a one-option way, online classes have taken
over the entire educational system, especially at this time due to the pandemic situation. In the
past, adapting to schedules set by colleges was one of the hardest parts of being a student.
Nowadays, we can create our own schedule of lectures and even attend while still in bed. However,
this new method of learning might not suit every one of us in order to absorb knowledge.

Participants of this research are registered in various online courses during this academic year.
This paper concludes that the majority of the students agree that online teaching and learning leaves

huge gaps in gaining and absorbing proper and needed knowledge. This learning methodology
lacks satisfaction, confidence and communication. Moreover, distance learning cannot be
considered as a substitute for traditional learning.
Keywords: online learning, methodologies, traditional classes, advantages, disadvantages.

1. Introduction
As COVID19 pandemic affected all aspects of life, it greatly affected all educational systems
wherein the traditional classroom set-up was altered instantly. Face-to-face learning was halted,
and online, blended, flexible, homeschooling and technology-aided learning became the trend in
an instant. But, even before the onset of Covid19, online learning was trendy. Online, often
referred to as “eLearning”, involves any learning that takes place across distance and not in a
classroom. Different platforms such as Moodle, BBB, Google Meet, Zoom are now used as a
way of teaching and sharing materials, as a replacement for classes. Assignments are submitted
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online and debates are made in groups. This new learning methodology provides convenience.
Even access is much easier and flexibility greater. As for the costs, online learning benefits each
of us, since we do not have to leave our house to drive all the way to the college.

2. Literature review
Advantages of online learning
•

“Online classes offer more efficient learning because you don’t have the lag of a group class,”
Ellington says. “It depends on how they learn. If they can motivate themselves then online is
a great option.” Every student has their own way of learning things; they work at a different
pace. Since everything is recorded, online learning gives students the opportunity to learn
faster but also to take their time in order to understand the material given by the professor.

•

The importance of scheduling our work and our lectures is so big. When we attend colleges,
we pay for colleges. The financial part might be the toughest when we have classes in-person,
since we cannot show at work at the right time. Due to different researches, online classes
offer people time management skills

•

Online learning can be done anywhere. Practically even when one is on vacation or on leaves,
one can complete a course without having to step out of the home.

•

They save travel time. No additional time is spent to reach the place where classes are
delivered.

•

No distractions in online courses and learners can complete them at their own pace.

•

The advantage which is most relevant to the present time is that online courses are safe from
the perspective of social distancing. This is the reason why even schools for children are
employing this method to teach students during the coronavirus pandemic.

•

Just like online shopping, online courses offer a learner a lot more options to choose from.
To give an example, there can be a hundred different courses available online for website
creation. A student can choose according to their requirement.

•

In the case of online learning programs, the objective is only to transfer and receive
knowledge, and this objective is met without any distractions such as power distance or bias
or perceptions between or among the participants and teacher
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Disadvantages of online learning
•

Computers are replacing human contact. Regardless of the massive use of Internet, human
contact and connection is a huge need for the society. A highly-developed technology can
become a risk regarding social life.

•

When it comes to testing your knowledge, you are able to find easier opportunities to cheat.
Since teachers cannot restrict the webpages we research during an exam, students are more
likely to check their answers and submit a “perfect” paper.

•

Distractions are also a disadvantage of this methodology. While in lectures, students might
find themselves scrolling in Instagram or Facebook, which leads in a lack of focus.

•

Technology issues and internet connection, both are a red flag in this learning methodology.
Not every student has a proper device or a strong wireless connection to be interactive all the
time in an online class.

•

When not face-to-face with their classmates or their teacher, students are more likely to
misunderstand the directions given by the professor for a certain assignment or lesson.
Sometimes it gets confusing when all you can get from a lesson are different mixed voices
trying to ask questions and understand the needed content.

3. Research methodology
Data Collection Method
For this research’s purpose, data was collected through the mode of survey via Google Forms.
Appropriate results were conducted by students’ comments and experiences. Everything
modified was based on their ideas and feedbacks.
Sample size
The sample of this study included undergraduate students (N=22) who were attending online
classes since last year.
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4. Data Analysis
Out of the data collected, 53.6% of the students think that learning through online platforms makes
it harder to absorb knowledge, while 10.7% of them answered No when asked. 32.1% are confused
whether online learning is effective or not. A person answered that online learning results in a lack
of communication, since students cannot talk face-to-face with their teacher or their classmates.

Graphic 1. Do you think learning through online platforms makes it harder to absorb knowledge? Source: Survey

From the chart below, it can be said that 89.3% of participants think that traditional learning in
classroom makes them feel more confident, differently from 10.7% who have more confidence
while learning online.

Graphic 2. Which learning methodology makes you feel more confident? Source: Survey
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About the time online learning consumes students, various answers were collected. The majority
which includes 60.7% spend 3 to 6 hours per day in order to gain knowledge and complete their
given tasks. 28.6% of them have better time management skills and are able to finish their lesson
in 1 to 3 hours per day. A small number of students spend 5 to 7 hours in a day dealing with
online lectures and assignments.

Graphic 3. How much time do you spend each day on an average on distance education? Source: Survey

When asked about their learning experience from home compared to learning at school, 57.1%
of the participants answered that the challenges they faced during this process were quite obvious.
% of them were basically used with online learning and did not find it challenging. Finally, 10.7%
of the students who participated in this survey found this methodology a big challenge and it
caused them difficulties on the learning process.

Graphic 4. How was your experience learning from home as compared to learning at school? Source: Survey
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The help that the university or school offers to the students when attending their online classes
play a big role on an effective learning. We asked students how helpful their University was and
46.4% of them said that the help they received was slightly helpful, while 39.3% of them were
quite satisfied with their School or University’s help. 10.7% of the participants were not helped
at all by their School staff in order to provide an efficient and productive learning.

Graphic 5. How helpful your University has been in offering you the resources to learn from home? Source: Survey

In their final question, when asked if they have a proper device to attend online classes, 89.3%
of the students said Yes, yet 10.7% of them, still do not have the needed conditions to adapt on
the new learning methodology.

Graphic 6. Do you have access to a proper device to attend online classes?, Source: Survey
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5. Conclusion
Schools and universities have explored a lot of possibilities and platforms in order to offer an
efficient and effective Online or Distance Learning. Regardless of the effort given in this field,
there are and there will be many factors needed to be reconsidered. While analyzing the results
of the survey, we can conclude that the majority of the students agree that Online teaching and
learning leaves huge gaps in gaining and absorbing proper and needed knowledge. This learning
methodology lacks satisfaction, confidence and communication. Moreover, distance learning
cannot be considered as a substitute for traditional learning.
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Abstrakt
Negociatat në mes të Kosovës dhe Serbisë janë me karakter rajonal, por edhe botëror, këtë e
dëshmon përfshirja e BE-së dhe SHBA-së në këto bisedime. Qëllimi i hulumtimit eshte analizimi
dhe matja e opinionit të qytetarëve të Kosovës mbi zgjidhjen e problemit me Serbinë përmes
dialogut si dhe mendimin e tyre për përfaqësimin e Kosovës në bisedime. Hulumtimi u krye
përmes pyetësorit ndërsa morën pjesë gjithsej 470 respodentë nga e gjithë Kosova. Analizat
statistikore u analizuan përmes programit SPSS, ndërsa ato cilësore përmes metodës induktive. Në
bazë të rezultateve shohim se faktorët demografikë si gjinia, mosha dhe kualifikimi janë faktor të
cilët ndikojnë në opinionin e qytetarëve të Kosovës, për zgjidhjen e problemit me Serbinë. Pjesë e
hulumtimit ishin edhe intervistat me njohës të dialogut Kosovë-Serbi. Ajo çfarë ne rekomandojmë
është që dialogu duhet të kalojë nga çështjet teknike në çështje politike sepse thelbi i këtij dialogu
është politik dhe e vetmja mënyrë për zgjidhjen përfundimtare të saj, është arritja e një marrëveshje
e cila do të përfshinte zgjidhjen e të gjitha problemeve te pazgjidhura, nëpërmjet njërit nga skenaret
e mundëshëm, të cilët janë trajtuar në këtë punim, në pjesën teorike dhe atë hulumtuese. Fjalët
kyçe: Negociata, Dialog, Përfaqësim, Zgjidhje

1. Hyrje
Më datë 17 shkurt 2008 Kosova u shpall republikë demokratike, e bazuar në parimin e ndarjes së
pushteteve, kontrollit dhe balancimit në mes tyre. Pavarësia e Kosovës u shpall në pajtueshmëri të
plotë me planin e Martti Ahtisaarit, i cili e kishte përcaktuar Kosovën si një shtet të pavarur dhe
multietnik. Sipas kushtetutës Kosova është shtet i shqiptarëve dhe komuniteteve tjera, përkatësisht
serbëve, boshnjakëve, turqve, romëve, ashkalinjëve, egjitasve e goranëve. Gjuhët zyrtare në
Kosovë janë gjuha shqipe dhe ajo serbe.
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Që nga shpallja e pavarësisë e deri më tani zhvillohet betejë e fortë diplomatike në mes të shtetit
të Kosovës dhe Serbisë, ku pala e parë mundohet që të sigurojë sa më shumë njohje, ndërsa pala
tjetër mundohet që ta pengojë me çdo kusht ndërkombëtarizimin e shtetit të Kosovës.
Kykundeshtimkundërshtim i Serbisë pati përkrahje edhe nga disa shtete përkrahëse te politikave
te saj, siç janë Rusia dhe Kina, të cilat pretendojnë se shpallja e pavarësisë së Kosovës, ka qenë në
kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara, Rezolutën 1244 të OKB-së, dhe Aktin Final të
Helsinkit, rrjedhimisht në kundërshtim me parimet e së drejtës ndërkombëtare.
Në këtë punim do të trajtojmë negociatat në mes të Kosovës dhe Serbisë. Do të tregojmë për
marrëveshjet e arritura që nga viti 2013, sfidat e dialogut dhe vështirësitë që ka kaluar
implementimi i marrëveshjeve. Po ashtu do të trajtohet përfshirja e bashkësisë ndërkombëtare në
krye me SHBA-të në procesin e bisedimeve në mes të Kosovës dhe të Serbisë. Do të flasim për
skenarët e mundshëm si dhe do të interpretojmë pyetësorët e realizuar me qytetarë dhe intervistat
e zhvilluara me ekspertë të fushës.

2. Literatura
Negociatat janë rruga më e mirë drejt kompromisit. Ato janë mekanizmi për shmangien e thellimit
të problemeve, të kontradiktave apo konflikteve, janë zgjidhje që prodhojnë më së shumti fitues
dhe më së paku humbës. (Bashkurti, 2007).
Bisedimet në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve filluan në vitin 2011,
këto bisedime zhvilloheshin me ndërmjetësimin e Bashkimi Evropian. (Bieber, 2015).
Marrëveshja e parë politike në mes këtyre dy shteteve u arrit në prill të vitit 2013. Kjo marrëveshje
15 pikëshe, në pjesën më të madhe të saj, adreson integrimin e komunitetit serb e veçanërisht
komunave veriore, përmes asociacionit/bashkësisë së komunave me shumicë serbe, i cili sipas
marrëveshjes ka kompetenca të plota në shumë fusha. (KDI, Dialogu Kosovë-Serbi: Sfidat dhe
rruga përpara, 2018).
Marrëveshja e Parë e Prillit 2013 e Parimeve që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve ofron
një zgjidhje për konfliktin mbi qeverisjen e Veriut të Kosovës, megjithëse disa elemente të
marrëveshjeve, të tilla si krijimi i i një Asociacioni të Komunave me shumicë serbe në Kosovë,
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ende nuk janë zbatuar plotësisht.(Bergmann, 2018). Kjo marreveshje shihet nga të gjitha palët e
përfshira si rezultati kryesor dhe kulmi i këtij procesi negociues në Bruksel (Gashi K, Musliu V &
Orbie J, 2017)
Dialogu në përgjithësi pësoi goditje të mëdha veçanërisht me angazhimin e diplomacisë serbe
kundër njohjes së shtetit të Kosovës apo anëtarësimin e saj në organizata ndërkombëtare si
UNESCO dhe INTERPOL, si dhe murin e ndërtuar në urën e Mitrovicës në një kohë kur pritej dhe
hapja e kësaj ure. Po ashtu, riaktivizimi i arresteve ndërkombëtare nga ana e Serbisë ndaj
qytetarëve dhe zyrtarëve të lartë të Kosovës, tensionoi raportet ndërmjet dy palëve, duke çuar në
pezullimin e dialogut nga ana e Kosovës (KDI, 2020). Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi
një rezolutë e cila kërkonte pezullimin e procesit të dialogut deri në lirimin e kryeministrit aktual
të Kosovës, z. Ramush Haradinaj, i cili ishte ndaluar në Francë në bazë të një urdhër arresti të
lëshuar nga Serbia (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2017).
Takimet në Bruksel u rikthyen me 3 korrik 2017, kur presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim
Thaçi dhe Aleksandar Vuçiç, u takuan për t’u dakorduar që dialogu të hyjë në një fazë të re, ku do
të diskutoheshin çështje më me peshë dhe do të shkohej drejt përmbylljes së këtij procesi(
(eeas.europa.eu, “Federica Mogherini takohet me Presidentin Vuçiç të Serbisë dhe Thaçi të
Kosovës”, 3 korrik 2017, 2017). Palët u rikthyen në tavolinën e diskutimit pas ftesës së BE-së për
vazhdimin e këtij procesi më 26 dhe 27 shkurt 2018, ku diskutuan për zbatimin e marrëveshjeve
të arritura si marrëveshja për lirinë e lëvizjes, menaxhimin e integruar të kufirit, asocicioni i
komunave me shumicë serbe, drejtësia, energjia, dhe ura e Mitrovicës. (eeas.europa.eu, 2018).
Kulmi i acarimit të raporteve deri në shkëputje të pothuajse çdo komunikimi ndodhi pasi Kosova
vendosi tarifën prej 100% ndaj produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina më
21 nëntor të vitit 2018. Kjo tarifë ishte vendosur si kundërpërgjigje e institucioneve të Republikës
së Kosovës ndaj fushatës agresive të Serbisë për pengimin e anëtarësimit të Kosovës në
INTERPOL, si dhe kampanjës së kësaj të fundit për tërheqjen e njohjeve të Kosovës (KDI, 2020)
Kosova dhe Serbia, gjatë fillimit të vitit 2020, nën ndërmjetësimin e drejtpërdrejtë të SHBA-ve,
përkatësisht të Richard Grenell, kishin nënshkruar një sërë marrëveshjesh të reja, në formën e
letrave të qëllimit, lidhur me linjën ajrore, linjën hekurudhore dhe autostradën që lidhë dy vendet.
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Këto marrëveshje ishin proklamuar si mundësi për vazhdimin e procesit të dialogut drejt arritjes
së një marrëveshje përfundimtare bazuar në modelin e zhvillimit ekonomik (KDI, 2020)
Në vitin 2020 Kosova me kryeministrin Avdullah Hoti dhe Serbia me Presidentin Aleksander
Vuciq kanë nënshkruar një marrëveshje në Shtëpinë e Bardhë në prani të Presidentit të SHBA-së,
Donald Trump. Pikat kryesore në të kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes për ndërtimin e
autostradës Beograd - Prishtinë. Të dyja palët duhet zbatojnë marrëveshjen për hekurudhat
Beograd-Prishtinë. Marrëveshja trajton edhe sigurimin e financave për mbështetjen e kredive që
kërkohen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pjesë të kësaj marrëveshjeje janë edhe: prania e
plotë ndërkombëtare në Beograd e Korporatës Ndërkombëtare të SHBA-së për Zhvillim Financiar;
operacionalizimi i objektit në pikëkalimin e përbashkët kufitar Merdare; përfshirja e dy palëve në
"zonën e mini-Schengenit”, të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të
vitit 2019; njohja e dyanshme e diplomave dhe certifikatave profesionale; pajtimi i të dyja palëve
që të punojnë me Departamentin e Energjisë të SHBA-ve dhe subjekte të tjera të Qeverisë
amerikane në një studim fizibiliteti, me qëllim të përdorimit të përbashkët të Liqenit të Ujmanit,
si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë etj.
Sipas International Crisis Group jane tri opsione per arritjen e marreveshjes perfundimtare ne mes
te Kosoves dhe Serbise: Opsioni i parë: Zhvillimi i tregtisë për njohje Opsioni i dytë: Autonomia;
Opsioni i tretë: Modifikimi (ripercaktimi) i Kufirit.

3. Metodologjia
Hulumtimi i takon tipit sasior, kurse të dhënat janë mbledhur përmes pyetësorit të shpërndarë nëpër
media, ndërsa me intervista janë intervistuar ekspertë të fushës politike. Në hulumtim janë përfshi
gjithsej 470 respodentë, ndërsa mosha, gjinia dhe kualifikimi i tyre është sipas mostrës së
rastësishme. Hulumtimi ka zgjatur 1 muaj kalendarik dhe është realizuar përmes google form.
Fillimisht të dhënat janë koduar në programin Excel, pastaj janë bartur në SPSS (version 25).
Analizat e pyetësorëve janë realizuar përmes parametrave statistikore deskriptive (mesatarja,
devijimi standard dhe shpërndarja e tyre), kurse hipotezat janë vërtetuar përmes Anova One dhe
Two way, si dhe Independent Sample t-test. Si variabla të pavarura janë grupmosha, gjinia dhe
kualifikimi, kurse variabla të varura janë opinioni i tyre mbi zgjidhjen e problemit me Serbinë
përmes dialogut, përfaqësimi i Kosovës në dialog dhe opinioni i qytetarëve mbi marrëveshjen në
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Washington. Të dhënat janë të dhëna parësore dhe janë realizuar drejtpërdrejtë nga ne si studentë
përmes anketave të shpërndara në rrjetet sociale dhe intervistave me zyrtarë qeveritarë.
Hipotezat e hulumtimit janë:
H01. Ekzistojnë dallime sinjifikante në mes të grupmoshave të qytetarëve dhe opinionit të tyre mbi
zgjidhjen e problemit në mes Kosovës dhe Serbisë.
H02. Ekzistojnë dallime sinjifikante në mes të nivelit të edukimit të qytetarëve dhe opinionit të
tyre mbi përfaqësimin e Kosovës në dialog me Serbinë.
H03. Ekzistojnë dallime sinjifikante në mes të nivelit të edukimit të qytetarëve dhe grupmoshave
të tyre në raport me opinionin e tyre mbi marrëveshjen e realizuar në Washington të vitit 2020.
H04. Ekzistojnë dallime sinjifikante gjinore në raport me opinionin e tyre mbi zgjidhjen e
problemit të dialogut dhe përfaqësimit të Kosovës në dialog.

4. Rezultatet deskriptive
Në hulumtim morën pjesë gjithsej 470 respodentë, ndërsa prej tyre 129 i takojnë grupmoshës 1825
vjeç apo 27.4%, 201 grupmoshës 26-35 vjeç, 77 të grupmoshës 36-44 vjeç, pastaj 40 respodentë
të grupmoshës 45-54 vjeç dhe 18 respodentë të grupmoshës 55-65 vjeç. Meshkuj janë gjithsej 277
respodentë dhe 193 prej tyre femra. Me shkollim fillor janë 2 respodentë apo 0.4%, 99 janë me
shkollim të mesëm apo 21.1%, 223 respodentë me shkollim bachelor apo 47.4%,127 me master
apo 27%, 15 janë me kualifikim PhD dhe 4 respodentë me kualifikime të tjera si kurse.
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Mosha

N

%

18 - 25 vjeç
26 - 35 vjeç

129
201

27.4
42.8

36 - 44 vjeç

77

16.4

45 - 54 vjeç

40

8.5

55 - 65 vjeç

18

3.8

N/a

5

1.1

Gjinia

N

%

Mashkull
Femër

277
193

58.9%
41.1%

Niveli i edukimi

N

%

Shkollim fillor
Shkollim i mesëm

2
99

0.4
21.1

Bachelor

223

47.4

Master

127

27.0

PhD

15

3.2

Tjetër ( Kurs profesional )

4

0.9

Tabela 1. Rezultatet demografike

Mbi 67% e respodentëve mendojnë se përmes dialogut duhet të zgjidhen problemet në mes të
Kosovës dhe Serbisë, kurse 16.2% kanë mendim negativ se kjo nuk ndodh në formë të dialogut,
si dhe mbi 16% kanë thënë se nuk e dinë. Vetëm 7% e respodentëve mendojnë se Kosova është
përfaqësuar mirë në dialogun me Serbinë deri më tani, 47% thonë se kjo ka ndodh mesatarisht,
kurse 44.5% thonë se nuk ka pasur përfaqësim të mirë, si dhe 1.5% nuk e dinë. Pala e cila nuk i
është përmbajtur marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, rreth 73% mendojnë se Serbia është
ajo që nuk i përgjigjet dialogut, 2.6% thonë se kjo po ndodh për shkak të Kosovës, 8.5% nuk e
dinë dhe 15.5% të dyja palët së bashku.
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A mendoni se përmes dialogut do të zgjidhen problemet në mes të Kosovë dhe Serbisë?

N

%

Po
Jo

317
76

67.4
16.2

Nuk e di

77

16.4

A mendoni që Kosova është përfaqësuar mirë në dialogun me Serbinë deri tani?

N

%

Po
Mesatarisht

33
221

7.0
47.0

Jo

209

44.5

Nuk e di

7

1.5

Cila palë mendoni që nuk i është përmbajtur marrëveshjeve të arritura në bisedime?

N

%

Kosova
Nuk e di

12
40

2.6
8.5

Serbia

345

73.4

Të dyja së bashku

73

15.5

Tabela 2. Opinioni i qytetareve te anketuar lidhur me dialogun Kosove - Serbi

Mbi 90% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se në rast të moszbatimit të marrëveshjeve të arritura,
Kosova duhet të përdorë masa proteksioniste si taksa apo reciprociteti ndaj Serbisë, kurse 3.8%
kanë mendim të kundërt, ndërsa 5.1% thonë se nuk e dinë. Mbi 50% e qytetarëve mendojnë se
Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë ndërmjetësuese në dialogun në mes Kosovës dhe
Serbisë, 38% thonë se të dyja së bashku, 4.7% Bashkimi Evropian, 2.8% asnjëra dhe 1.1% thonë
se nuk e dinë. Mbi 40% të qytetarëve të Kosovës e shohin marrëveshjen në Washington në nivel
mesatarisht të mirë, 8.5% të mirë, kurse mbi 35% thonë se kjo është marrëveshje e keqe për
Kosovën, kurse 13% kanë thënë se nuk e dinë. Si epilog të dialogut Kosovë-Serbi mbi 36% e
shohin ripërcaktimin e kufijve, ndersa 26.8% Reciprociteti në të drejta i shqiptarëve në Serbi me
serbët në Kosovë ndersa 21.3% thonë që nuk e dinë, 9.6% asociacionin e komunave, 5.1%
vazhdimin e status quo-së, kurse të tjerat janë me përqindje shumë të ulët.
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Në rast të mos zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialog, a duhet Kosova të përdor masa proteksioniste (taksa, N
reciprociteti) ndaj Serbisë?

%

Po

428

91.1

Jo

18

3.8

Nuk e di

24

5.1

Kush mendoni që duhet të jetë ndërmjetësues në dialogun Kosovë Serbi?

N

%

Asnjëra

13

2.8

Bashkimi Evropian

22

4.7

Nuk e di

5

1.1

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

250

53.2

Të dyja së bashku

180

38.3

Si e shihni marrëveshjen e realizuar në Washington mes Kosovës dhe Serbisë nga administrata Trump?

n

%

Mirë

40

8.5

Mesatarisht mirë

203

43.2

Keq

166

35.3

Nuk e di

61

13.0

Cilin nga skenarët e mëposhtëm mendoni që do të jetë epilogu i dialogut Kosovë-Serbi?

N

%

Asociacioni i komunave me shumice serbe

45

9,6

Deri më tash nuk ka pasur negociata(dialog) por vetëm dëshira të plotësuara të Serbisë.

1

0,2

Marrëveshje e imponuar nga BE/SHBA me kompromise te hidhura për te dyja palët!

1

0,2

Marrëveshje per normalizim.

1

0,2

Njohja përfundimtare nga Serbia

1

0,2

Njohja reciproke

2

0,4

Reciprociteti në të drejta i shqiptarëve në Serbi me serbët në Kosovë

126

26.8

Ripërcaktimi i kufijve (pjesa shqiptare e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës t'i bashkohet Kosovës dhe pjesa
serbe e Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubin Potokut t’i bashkohen Serbisë.

165

36,1

Vazhdimi i status quo-së

24

5,1

Vështirë të ipet një mendim pasi negociatat deri tani kanë qenë shumë të disfavorshme për Kosovën dhe pala
tjetër ka qene ne avantazh.

1

0,2

Nuk e di

100

21.3

Varet nga fqizimi I lindjes se larget dhe Rusise dhe anashkalimi i SHBA-se ndaj neve

1

0.2

Nuk e di cila do ndodh! Ripercaktimi i kufijve do te ishte zgjidhja e perhershme

1

0.2

Vetem ne favr te Serbise

1

0.2

Tabela 3. Opionini i qytetareve lidhur me te ardhmen e dialogut Kosove – Serbi
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5. Hipotezat
H01. Ekzistojnë dallime sinjifikante në mes të grupmoshave të qytetarëve dhe opinionit të tyre
mbi zgjidhjen e problemit në mes Kosovës dhe Serbisë.
Për të vërtetuar hipotezën e mësipërme kemi përdorur testin Anova One Way, ku variabël e pavarur
është grupmosha, ndërsa variabël e varur është opinioni i qytetarëve mbi zgjidhjen e probleme me
Serbinë përmes dialogut.
95% Confidence Interval for Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

18 - 25 vjeç
26 - 35 vjeç

129
201

1.67
1.42

0.832
0.725

0.073
0.051

1.52
1.32

1.81
1.52

1
1

3
3

36 - 44 vjeç

77

1.47

0.771

0.088

1.29

1.64

1

3

45 - 54 vjeç

40

1.28

0.599

0.095

1.08

1.47

1

3

55 - 65 vjeç

18

1.61

0.778

0.183

1.22

2.00

1

3

Total

465

1.49

0.763

0.035

1.42

1.56

1

3

Tabela 4. A mendoni se përmes dialogut do të zgjidhen problemet në mes të Kosovë dhe Serbisë?

Në bazë të rezultateve të mësipërme shohim se të grupmoshës 15-25 vjeç janë 129 respodentë me
mesatare të opinionit të tyre 1.67 (e cila është në mes të Po-së dhe Jo-së), kurse grupmosha 26-35
ka mesatare prej 1.42, grupmosha 36-44 vjeç ka mesatare prej 1.47, grupmosha 45-54 ka mesatare
prej 1.28 dhe ajo 55-65 vjeç mesatare prej 1.61.
ANOVA
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

7.081

4

1.770

3.094

0.016

Within Groups

263.143

460

0.572

Total

270.224

464

Tabela 5. A mendoni se përmes dialogut do të zgjidhen problemet në mes të Kosovë dhe Serbisë?

Rezultatet e testit Anova tregojnë se kemi shkallë të lirisë DF=460, mesatare në katror prej 1.770,
testi i rëndësisë statistikore F=3.094 dhe p-value = 0.016 e cila është sinjifikante në 0.05% të nivelit
të besueshmërisë.
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Me këtë rast themi se statistikisht mosha është një faktor i cili ndikon në opinionin e qytetarëve
mbi zgjidhjen e problemit me Serbinë përmes dialogut. Ata që janë me moshë më të shtyrë kanë
nivel më pozitiv ndaj zgjidhjes së problemit përmes dialogut, kurse një ngjashmëri kanë
grupmoshat 26-35 dhe 36-44 vjeç.
Pra, ne pranojmë hipotezën dhe themi se ekzistojnë dallime sinjifikante në mes të grupmoshave të
qytetarëve dhe opinionit të tyre mbi zgjidhjen e problemit në mes Kosovës dhe Serbisë p-value <
0.05%.

Grafiku 1. Grafiku përcakton dallimin në mes të grupmoshave dhe opinionit të tyre mbi zgjidhjen e problemit me
Serbine permes dialogut

H02. Ekzistojnë dallime sinjifikante në mes të nivelit të edukimit të qytetarëve dhe opinionit të
tyre mbi përfaqësimin e Kosovës në dialog me Serbinë.
Për të vërtetuar hipotezën e mësipërme kam përdorur gjithashtu testin Anova One Way, ku variabël
e pavarur në këtë rast është shkollimi, kurse ajo e varur është opinion I qytetarëve mbi zgjidhjen e
problemit me Serbinë përmes dialogut.
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95% Confidence Interval for
Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

Shkollim fillor

2

2.50

0.707

0.500

-3.85

8.85

2

3

Shkollim i mesëm

99

1.60

0.768

0.077

1.44

1.75

1

3

Bachelor

223

1.60

0.826

0.055

1.49

1.71

1

3

Master

127

1.22

0.548

0.049

1.12

1.32

1

3

PhD

15

1.20

0.561

0.145

0.89

1.51

1

3

Tjetër ( Kurs profesional )

4

1.75

0.957

0.479

0.23

3.27

1

3

Total

470

1.49

0.761

0.035

1.42

1.56

1

3

Tabela 6. A mendoni se përmes dialogut do të zgjidhen problemet në mes të Kosovë dhe Serbisë

Rezultatet e mësipërme tregojnë se respodentët me kualifikim fillor kanë një mendim shumë më
larg grupeve të tjera me mesatare prej 2.50, pastaj respodentët me kualifikim të mesëm kanë
mesatare të opinionit të tyre prej 1.60, respodentët me kualifikim bachelor kanë mendim për
zgjidhjen e problemit me mesatare prej 1.60, master ka mesatare prej 1.22, phd 1.20 dhe ata me
kualifikim tjetër kanë mesatare prej 1.75.

ANOVA

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

16.652

5

3.330

6.065

0.000

Within Groups

254.795

464

0.549

Total

271.447

469

Tabela 7. A mendoni se përmes dialogut do të zgjidhen problemet në mes të Kosovë dhe Serbisë?

Rezultatet e testit Anova tregojnë se kemi shkallë të lirisë DF=469, mesatare në katrot prej 3.330,
testi F = 6.065 dhe p-value = 0.000 e cila është sinjifikante në 0.01% të nivelit të besueshmërisë.
Me këtë rast themi se respodentët me kualifikim master dhe phd kanë një mendim më të përafërt,
kurse dallimi qëndron në grupet e tjera. Pra, pranojmë hipotezën dhe themi se ekzistojnë dallime
sinjifikante në mes të nivelit të edukimit të qytetarëve dhe opinionit të tyre mbi përfaqësimin e
Kosovës në dialog me Serbinë p-value < 0.01%.
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Grafiku 2. Dallimet në mes të kualifikimit të respodentëve dhe opinionit të tyre mbi zgjidhjen e problemit me
Serbinë përmes dialogut.

H04. Ekzistojnë dallime sinjifikante gjinore në raport me opinionin e tyre mbi zgjidhjen
problemit të dialogut dhe përfaqësimit të Kosovës në dialog.
Për të vërtetuar hipotezën e mësipërme kam përdorur testin Independent Sample T-test, ndërsa
variabël e pavarur është gjinia, kurse variabla të varura janë opinioni i qytetarëve mbi zgjidhjen e
problemeve me Serbinë përmes dialogut dhe opinioni i tyre mbi përfaqësimin e Kosovës në
dialogun me Serbinë.
Gjinia

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

A mendoni se përmes dialogut do të zgjidhen Mashkull
problemet në mes të Kosovë dhe Serbisë? Femër

277

1.44

0.702

0.042

193

1.56

0.834

0.060

A mendoni që Kosova është përfaqësuar mirë Mashkull në
dialogun me Serbinë deri tani? Femër

277

2.28

0.608

0.037

193

2.58

0.650

0.047

Tabela 10. Statistikat grupore

Rezultatet e mësipërme tregojnë se tek opinion tyre mbi zgjidhjen e dialogut me Serbinë, meshkujt
kanë mesatare prej 1.44 dhe devijim standard prej 0.70, kurse femrat 1.56 dhe devijim standard
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prej 0.83. Tek opinion I tyre mbi përfaqësimin e Kosovës në dialog, shohim se meshkujt kanë
mesatare prej 2.28 dhe devijim standard prej 0.60 dhe femrat kanë mesatare prej 2.58 dhe devijim
standard prej 0.65.
Levene's

Test

for

Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95%
Interval

Confidence
of

Difference
Sig.
F
A mendoni se përmes
dialogut do
të zgjidhen
problemet
në mes të Kosovë dhe
Serbisë?

Equal

A

Equal

mendoni
që Kosova
është
përfaqësuar mirë në
dialogun me Serbinë
deri tani?

variances 17.390

(2- Mean

the

Std. Error
Lower

Upper

0.071

-0.268

0.012

-0.128

0.073

-0.272

0.016

0.000

-0.299

0.059

-0.414

-0.183

395.467 0.000

-0.299

0.059

-0.415

-0.182

Sig.

t

df

tailed)

Difference Difference

0.000

-1.798

468

0.073

-0.128

-1.744

366.499 0.082

-5.094

468

-5.034

assumed
Equal variances not
assumed

variances 3.083

0.080

assumed
Equal variances not
assumed

Tabela 11. Independent sample t-test

Rezultatet e mësipërme tregojnë se tek opinioni i qytetarëve mbi zgjidhjen e problemit përmes
dialogut, kemi testin F = 17.390, shkallë të lirisë DF=366.49, kurse p-value = 0.082 e cila është
mbi nivelin e besueshmërisë prej 0.05% dhe themi se nuk kemi dallime sinjifikante gjinore sa i
përket opinionit të tyre mbi zgjidhjen e problemit me Serbinë përmes dialogut, kurse tek opinioni
i tyre mbi përfaqësimin e Kosovës, shohim se kemi testin F = 3.083, shkallë të lirisë prej 395.46
dhe p-valeu =.000 e cila është sinjifikante në 0.01% të besueshmërisë. Në rastin e parë të dy gjinitë
kanë opinion të ngjashëm si meshkujt ashtu edhe femrat, kurse në rastin e dytë tek përfaqësimi
femrat kanë mendim më negativ se sa meshkujt.
Në këtë raste ne pranojmë pjesërisht hipotezën dhe themi se ekzistojnë dallime sinjifikante gjinore
në raport me opinionin e tyre mbi përfaqësimin e Kosovës në dialog, por nuk ka dallime sinjifiante
gjinore në raport me zgjidhjen e problmeve me Serbinë përmes dialogut.
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6. Intervista rreth dialogut Kosovë-Serbi me njohës të procesit të bisedimeve
Tabela 12. Intervistat rreth dialogut Kosove- Serbi
Kategoria

Interpretimi fillestar

Teksti
A.K

1. Si e shihni përfshirjen
e SHBA- se

në

dialogun Kosovë-Serbi?

Sipas të intervistuarve SHBAtë

SHBA-të kanë qenë të përfshirë plotësisht edhe më parë

kanë qenë të përfshira në dialog

në bisedimet Kosovë Serbi. Edhe në bisedimet e

që nga Bisedimet e Rambujesë,

Rambujes, ato të Vjenës dhe së fundi edhe në këto të

bisedimet

për

Brukselit roli dhe përfshirja e SHBA-ve ka qenë

zgjidhjen e statusit final si dhe

vendimtare. Ajo që e kemi parë në dy-tri vitet e fundit

në

Brukselit.

nuk është ndryshim i formatit apo zhvendosje e

Përfshirja e SHBAve në këto

bisedimeve nga Brukseli në Uashington, por ndryshimi

bisedime do t’i jap dialogut

kursit ndaj zgjidhjes së problemeve të mbetura në mes të

qartësi, dhe një ritem tjeter, dhe

Kosovës dhe Serbisë pas shpalljes së pavarësisë së

kjo do të ndodh në koordinim

Kosovës. Në qoftë se deri para dy a tri viteve opsioni i

me

do e

vetëm në bisedime ka qenë Kosova multietnike dhe

përshpejtonte arritjen e një

akomodimi pakicës serbe në Kosovë, tani së paku

marrëveshje

i

Uashingoni dhe ndonjë shtet evropian e kanë lënë të

zgjidhur problemet në mes të

hapur edhe mundësinë e shkëmbimit të territorit në mes

Kosovës

Serbise.

të Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të zgjidhen

Pjesëmarrja e SHBA-ve në

përfundimisht problemet në mes të shqiptarëve dhe

dialog nënkupton një përkrahje

serbëve dhe Serbia të lirohet nga kjo problematikë dhe

dhe

Kosovën.

ta marr vizën për procesin e komplikuar të inkuadrimit

SHBA-të kanë lënë të hapur

në BE dhe shkëputjen e saj nga ndikimi rus. Me këtë

çdo mundësi dhe skenar të

startegji të re amerikane nuk u pajtuan disa shtete

mundshëm për të cilën palët

evropiane, por veçanërisht Gjermania, prandaj erdhi

bien dakord që të jetë zgjidhja

edhe insistimi i SHBA-ve për një takim në Uashington

përfundimtare.

për t’i zhbllokuar bisedimet dhe për t’i bindur palët për

e

bisedimet

BE-në,

Vjenës

e

si dhe

finale

dhe

siguri

për

duke

një zgjidhje finale të problemeve Kosovë-Serbi.
Natyrisht, në opinion, kjo u duk si një rizgjim i SHBAve.
Por e vërteta është se SHBA-të edhe më herë kanë qenë
kreatori i vërtetë i bisedimeve e marrëveshjeve si në
Rambuje, Vjenë e Bruksel.
D.A
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Përfshirja e SHBA-ve në dilogun Kosovë-Serbi, do t’i
jepte dilogut: Qartësi, bashkëpunim më të thelluar mes
palëve ndërmjetësuese (SHBA-BE), vendosmëria e
SHBA-ve për një kornizë të dilogut të afatizuar. Në këtë
kontekst,

do

të

përshpejtohet

një

marrëveshje

gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, me qëllimin
final të njiohjes reciproke

V.Y
Përfshirja e SHBA-ve në dialogun Kosovë Serbi ka qenë
lajm i mirë për rajonin e veçanërisht për Kosovën. Duke
e pasur parasysh aleancën afat gjatë të Kosovës me
SHBA-të përfshirja e tyre në dialog nënkupton një
përkrahje të fortë për Kosovën dhe sovranitetin tonë. Por
është mirë edhe për rajonin meqë SHBA janë garantues
të paqes e stabilitetit rajonal, ndërkohë që pa fuqinë e
tyre ekonomike e diplomatike nuk ka një palë tjetër që
mund të arrijë pastaj ta imponoj zbatimin e
marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë
udhëheqja unilaterale e nganjëherë përjashtuese nga i
dërguari i Shtëpisë së Bardhë Richard Grenell ka
shkaktuar probleme e huti të madhe në Kosovë e në BE.

2.

Si

e

shihni Të intervistuarit mendojnë që A.K

zhvillimin e dialogut këto bisedime kanë pasur disa
Kosovë-Serbi
tani?

Këto bisedime që në fillim kanë qenë të dedikuara të

deri suksese minore por në thelb dështojnë. Them kështu duke parë e analizuar kahjen
janë të dështuara sepse të dyja

apo drejtimin që morën ato. Në këto bisedime të dyja

palët nuk kanë hyrë me

palët nuk kanë hyrë me seriozitetin e duhur; të dyja palët

seriozitet të plotë neë këto

kanë pranuar të negociojnë vetëm e vetëm pse këtë e ka

bisedime

rezultat

kërkuar faktori ndërkombëtar, respektivisht SHBA-të.

bisedimet në vete nuk i kanë

Duke qenë kështu (e kështu ka qenë) bisedimet nuk i

arritur pritshmëritë e tyre duke

kanë prekur fare (së paku ende jo) preblemet e vërteta

lënë shumë paqartësi për të

që kanë Kosova e Serbia, pa zgjidhjen e të cilave nuk

ardhmen. Në përgjithësi në

mund të ketë zgjidhje finale, nuk mund të ketë paqe të

këtë dialog palët janë marrë

qëndrueshme, nuk mund të ketë njohje reciproke e

me çështje teknike duke e

rrjedhimisht nuk mund të ketë as integrime të plota në

anashkaluar

mekanizmat ndërkombëtarë, sidomos jo në BE.

dhe

si

thelbin

e

problemit i cili është politik,
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edhe marrëveshjet politike të

D.A

cilat janë arritur nuk janë

Deri tani ka pasur suksese minore. Mirëpo, për

zbatuar shkaku i paknaqësive

zhvillimin dhe përfundimin e dialogut duhet një qartësim

dhe

mes

më i saktë dhe i thelluar në përmbajtje. Mund të themi që

konkret

deri tani në formë figurative dilogu ende s’e ka

për

përfunduar as nivelin fillor. Sepse kanë mbetur shumë

kundërtheënjeve

palëve,

shembull

është

marrëveshja

asociacionin e komunave me

paqartësi për të ardhmen e të dyja vendeve.

shumicë serbe
V.Y
Dialogu për Normalizim i zhvilluar në Bruksel i ka
arritur limitet e veta dhe ka pasur probleme të theksuara.
Problemi madhor është që ka qenë dialog që është marrë
me çështje ‘teknike’ e është fokusuar në një sërë
dakordimesh për çështje të ndryshme duke e shmangur
kështu thelbin e problemit e i cili është politik. Prandaj
në këtë rrafsh kemi pasur më shumë aranzhime
problematike të cilat kanë shkaktuar dëm (sikur ajo për
Bashkësinë e Komunave) pa sjellur kurrfarë dobie e
përparimi në marrëdhëniet mes dy vendeve.

3. Cili mendoni se do Palët

të

jetë

përfundimtar
bisedimeve?

kanë

mendime

të A.K

epilogu ndryshme sa i përket epilogut Epilogu përfundimtar? Me këtë rrjedhë të bisedimeve,
i përfundimtar. Disa mendojnë me këtë qasje të palëve në bisedime, me këtë mënyrë të
se zgjidhja përfundimtare do të trajtimit të palëve nga faktorët e përfshirë ndërkombëtarë
jetë ripërcaktimi i kufijëve në nuk do të ketë epilog fare! Bisedimet do të jenë të
mes të Kosovës dhe Serbisë. pafundme! Mund të shkruhen e nënshkruhen shumë
Dhe

se

ky

ripercaktim

i marrëveshje! Mund ta detyrojnë Kosovën edhe për

kufijëve do të krijonte një kompromise të tjera, si asociacion pa apo me
zgjidhje të përhershme dhe të kompetenca, autonomi speciale për veriun e Kosovës a
qëndrueshme në mes palëve. ku e di unë se çka, por zgjidhje nuk do të ketë,
Një

zgjidhje

tjetër

është marrëveshje finale nuk do të ketë, njohje të Kosovës nga

implementimi i asociacionit të Serbia nuk do të ketë.
komunave me shumicë serbe, Do të ndryshonin rrënjësisht gjërat nëse palët, edhe
por në pikëpytje do të jetë Kosova, edhe Serbia me seriozitetin e duhur i shtrojnë në
çështja

rreth

llojit

të bisedime problemet e vërteta që ato kanë në mes të tyre,

kompetencave që do t’i ketë ky e ato janë veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe dhe
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asocacion. Një dilemë tjetër që Kosova Lindore me shumicë shqiptare. Kosova duhet të
kanë të intervistuarit, është se a insistojë me çdo kusht që çkado që kërkon Serbia për
do të ketë njohje repiciproke serbët në veri ta zbatojë edhe ajo për shqiptarët në
pas krijimit të asociacionit. Per Preshevë, Bujanoc e Medvegjë. Kosova duhet të
ta njohur Kosovën, Serbia insistojë që të mos përdoren standarde tjera për serbët e
duhet

të

kushtetuese

bëj

ndryshime tjera për shqiptarët, respektivisht privilegje të mëdha për

sepse

brenda serbët në Kosovë e shtypje e diskriminim për shqiptarët

kushtetutes së saj Kosova në Serbi.
figuron si pjesë territoriale e Kjo mënyrë e trajtimit të problemeve logjikshëm dhe
Serbisë. Në këtë aspekt BE-ja pashmagshëm do të çoj drejt ripërcaktimit të kufijve në
gjatë procesit të integrimit, mes të Kosovës dhe Serbisë dhe natyrshëm do të
duhet t’i bëj presion shtetit serb shkonim drejt zgjidhjes përfundimtare të problemeve në
për ta ndryshuar kushtetuten mes të Kosovës dhe Serbisë, respektivish problemit
sepse asnjë shtet nuk mund të shekullor shqiptaro-serb. Nuk them se është e lehtë kjo
anëtarësohet në BE nëse ka rrugë, por është e vetmja.
kontest territorial me një shtet
fqinj.

D. A
Më shumë besoj që do të ketë njohje të dyanshme, por në
rastin e Serbisë duhet të ketë ndryshime kushtetuese edhe
BE do t’i bëjë presion, sepse nuk mundet një vend të jetë
anëtarë i BE-së, e që në kushtetutë e ka një vend/territor
që nuk e kontrollon.
V.Y
Ashtu siç janë të rreshtuara ‘yjet’ aktualisht gjasat më të
mëdha janë që epilogu te jete asociacioni i komunave me
shumice serbe. Tash është pikëpyetje se cilat do të jenë
kompetencat e Bashkësisë dhe si do të duket ajo
përfundimisht. Por pikëpyetja më e madhe është nëse me
këtë Serbia do a njoh Kosovën. Nëse nuk ka njohje nuk
do të ketë fare marrëveshje, sepse pala kosovare as nuk
është e interesuar e as nuk ka nevojë për një marrëveshje
që nuk sjellë njohjen. Çështja është se çka kërkon Serbia
në këmbim të njohjes. Nëse e heqim nga tavolina
këmbimin e territoreve, atëherë kombinimi i vetëm i
mundshëm është Bashkësia me një formë të integrimit
rajonal (Mini Shengeni) i cili do ta vendoste Beogradin
si kryeqendër rajonale. Në këtë drejtim Serbia do të
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fitonte një lloj autonomie për serbët në Kosovë, do t’i
menjanonte tërësisht kufijtë mes serbëve në Serbi, aty në
Republikën Serbe në Bosnje si dhe serbëve në Kosovë.
Dhe kjo do të ishte arritje e mjaftueshme për Serbinë për
ta pranuar pavarësinë e Kosovës. Në anën tjetër edhe
shqiptarët duke i hequr tërësisht kufijtë mes vete do të
mund ta organizonin
‘Albanosferën’ të papenguar dhe me potencial të madh
ekonomik, politik, social e kulturor.

6. Interpretimi final i intervistave
Tema 1. Përfshirja e SHBA-ve në dialogun Kosovë-Serbi
SHBA-të kanë qenë të përfshira në dialogun Kosovë-Serbi që nga koha e Rambujesë, negociatat
për zgjidhjen e statusit final në Vjenë, në dialogun e Brukselit, dhe se fundi në takimin e
Washingtonit. Në të gjitha këto negociata, SHBA-të kanë pasur rol shumë të rëndësishëm, pasi që
janë fuqia kryesore ekonomike dhe diplomatike, e cila mund të ndihmojë në arritjen e një
zgjidhjeje përfundimtare në mes palëve, dhe të jetë garantues i zbatimit të marrëveshjes së arritur.
SHBA-të kanë lënë të hapur mundësinë për çfarëdo marrëveshje për të cilën palët bien dakord:
secili nga skenarët e mundshëm të cilat i kemi cekur më lart. Risi në këto bisedime, janë pikërisht
hapja e alternativave të reja për arritjen e marrëveshjes, ndër të cilat edhe opsioni i ripërcaktimit
të kufijve të të dyja palëve. Përfshirja e SHBA-ve në dialog i afron Kosovës më shumë siguri
(sepse SHBAtë kanë qenë përkrahësit kryesor të pavarësisë së Kosovës) si dhe mund të
përshpejtojë ritmin e negociatave, duke ndikuar pozitivisht në arritjen e marrëveshjes
përfundimtare. Për SHBA-të Ballkani është zonë me interes të veçantë, dhe për këtë arsye ato do
të japin kontributin e tyre në këto bisedime për të krijuar stabilitet në Ballkanin Perëndimor.
Tema 2. Dialogun Kosovë-Serbi deri tani
Edhe pse në ketë dialog ka pasur disa suksese minore, në thelb ky dialog nuk mund të konsiderohet
i suksesshëm për disa arsye. Së pari palët kanë qenë të detyruara të hyjnë në dialog pa vullnetin e
tyre, si rezultat i kësaj nuk ka pasur përpjekje të sinqerta që palët t’i përafrojnë qëndrimet e tyre.
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Arsyeja tjetër është se palët i kanë ikur çështjeve të nxehta, thelbësore, duke u marrë me zgjidhjen
e problemeve dytësore. Pra palët janë marrë me bisedime teknike, duke i shmangur ato politike, të
cilat janë edhe thelbi i mosmarrëveshjes. Por edhe ato marrëveshje të nivelit teknik dhe ato pak
marrëveshje të nivelit politik (asociacioni i komunave me shumië serbe) cilat janë arritur nuk janë
zbatuar tërësisht apo fare. Pra si rezultat i këtyre faktorëve, negociatat kanë ngecur duke mos pasur
asnjë përmirësim në marrëdhëniet mes dy vendeve. Kështu që negociatat Kosovë-Serbi duhet të
orientohen drejt zgjidhjes së problemeve politike, për të arritur një marrëveshje, përfundimtare dhe
të pranueshme për të dyja palët.
Tema 3. Epilogu përfundimtar i marrëveshjes
Ashtu siç është zhvilluar dialogu deri më tani, është vështirë që të arrihet në një marrëveshje e cila
do ta zgjidhte përfundimisht problemin mes dy vendeve. Por me përfshirjen e SHBA-së, dialogu
mund të marrë kahje tjetër. Meqë SHBA-të janë më të hapura të pranojnë çdo lloj marrëveshje që
është e pranueshme për të dyja palët, atëherë palët mund të negociojnë edhe për opsione tjera për
arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Janë tri opsione kryesore të cilat mund të shihen si epilog
për marrëveshjen përfundimtare: 1. Ripërcaktimi i kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, ku pjesa
shqiptare e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës t’i bashkohen Kosovës; dhe pjesa serbe e
Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubinpotokut t’i bashkohet Serbisë, dhe t’i hiqen kufizimet që i ka
kushtetuta e Kosovës nga Pakoja e Ahtisarit; 2. Mbetja e kufijve ekzistues por themelimi i
asociacionit te komunave me shumicë serbe me ose pa kompetenca ekzekutive; 3. Njohja e
dyanshme me kufij ekzistues. Si dhe opsioni i fundit i cili është më pak i favorshëm, ai i vazhdimit
të status quo-së.

5. Konkluzione dhe rekomandime
Ajo që mund të rekomandojmë nga ky hulumtim është se dialogu duhet të kalojë nga niveli teknik
në atë politik sepse vet problemi mes dy vendeve është politik. Po ashtu palët duhet të bëjnë
kompromise për të arritur një marrëveshje të pranueshme për të dyja vendet sepse në negociata
rrallë herë ka zgjidhje ideale që i përmbush pritshmëritë maksimale të palëve. Gjithashtu përfshirja
e SHBA-së në këto negociata është më se e nevojshme sepse e ndryshon frymën negociouese dhe
iu mundëson palëve që të gjejnë një marrëveshje të pranueshme, duke iu lejuar palëve të
negociojnë edhe për opsione të tjera të cilat nuk kanë qenë më herët të pranueshme. Në bazë të
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opinionit të shumicës së qytetarëve të anketuar, si dhe hulumtimeve të bëra nga ana jonë, ne
mendojmë që marrëveshja adekuate e cila do zgjidhte një herë e mirë problemin mes Kosovës dhe
Serbisë do të ishte ripërcaktimi i kufijve në mes të dy vendeve. Por ky ripercaktim duhet të
garantohet dhe të mbështetet nga BE dhe SHBA.
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