
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 28 zbatuar nga KIPRED dhe CPC 

Emri i projektit: “Orteku në Arsimin e Lartë: Studimet e doktoratës në shkencat shoqërore dhe humanistike në 
Universitetin e Prishtinës” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) dhe Qendra për Kurajo Politike (CPC) 

Fushat prioritare të 
DSP-së: 

1.3 Ndikim domethënës i shoqërisë civile në politikëberje;  
1.4. OShC-të bëhen më aktive në procesin e politikëbërjes në nivel qendror dhe lokal. 

Qëllimi i projektit: Nxitja e debateve përmbajtësore dhe ndryshimi i politikave për llogaridhënien publike, qeverisjen dhe 
cilësinë e studimeve të doktoraturës në shkencat shoqërore në Universitetin e Prishtinës. 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Përmirësimi i politikave të Universitetit të Prishtinës dhe Agjencionit të Akreditimit të Kosovës për 
rritjen e cilesis se programeve te doktoratës (mekanizmi per kontrollimin e punimeve të 
doktoratës përmes softverit anti-plagjiaturë; vendosja e kritereve lidhur me programet e 
doktoratës; mekanizma akreditues për mentorim dhe mësimdhënie në programet e 
doktoraturës.) 

2. Rritja e transparencës për procedurat e pranimit të kandidatëve në programet e doktoratës; 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Publikimi i Raportit Diskutues për studimet e doktoratës në Fakultetin Juridik dhe atë Ekonomik  
2. Tryeza e rrumbullakët për prezentimin e  Raportit Diskutues për studimet e doktoratës në 

Fakultetin Juridik dhe atë Ekonomik 
3. Publikimi i Raportit Diskutues për studimet e doktoratës në Fakultetin Filozofik dhe atë të 

Edukimit; 
4. Tryeza e rrumbullakët për prezentimin e  Raportit Diskutues për studimet e doktoratës në 

Fakultetin Filozofik dhe atë të Edukimit 
5. Publikimi i Raportit të Politikave për Studimet e Doktoraturës në Shkencat Sociale dhe 

Humanistike në Universitetin e Prishtinës. 
6. Tryeza e rrumbullakët për prezentimin e Raportit të Politikave për Studimet e Doktoraturës në 

Shkencat Sociale dhe Humanistike në Universitetin e Prishtinës.   

Shtrirja gjeografike: Prishtinë 

Grupet e synuara: Universiteti i Prishtinës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

49955.0400 EUR 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

N/A 

Personat përgjegjës 
dhe kontaktet e tyre 
(e-mail, telefonat): 

Lulzim Peci, Drejtor Ekzekutiv, KIPRED, lulzim.peci@kipred.org, 038 542 778 

Kontaktet e 
organizatës (adresa, 
e-mail, telefonat): 

Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) 
Rr. Mehmet Bushi, H.III/1, 10000 Prishtinë 
info@kipred.org  

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.kipred.org, info@kipred.org 
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