
 

 
 

 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 51 zbatuar nga ORCA 

Emri i projektit: “Integriteti Akademik në UP” 

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Organizata për rritjen e cilësisë në arsim - ORCA 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1 Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e 
qeverisë lokale dhe qendrore; 
1.2 Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga 
qeveria lokale dhe qendrore; 

Qëllimi i projektit: Rritja e llogaridhënies dhe ngritja e standardit të integritetit dhe cilësisë akademike në UP përmes 
politikëbërjes 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Presion publik, institucional dhe ligjor i rritur ndaj avancimeve dhe cilësisë akademike 
2. Përfshirje aktive e studentëve dhe organizatave të tyre në kërkimin e arsimit cilësor 
3. Vështirësim i avancimeve akademike jomeritore dhe reagim institucional 
4. Paraqitja reale e situatës në aspektin shkencor në Universitetin e Prishtinës 

 Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Hulumtimi nga buletinet për avancime 
2. Hulumtimi sistematik i CV-ve 
3. Hulumtimi i bartjes së lëndëve nga asistentët 
4. Hulumtimi i normave dhe mbi-normave të stafit akademik në UP 
5. Hulumtimi i moshës së profesorëve të rregullt 
6. Analizat e hulumtimeve 
7. Analiza përfundimtare e hulumtimeve dhe konferencë për integritetin akademik 
8. Takime sistematike me studentë (shtrirje e rrjetit të ORCA në Universitet) 
9. Takime me hisedarë të kauzës 
10. Presion publik, institucional dhe ligjor 
11. Monitorim i institucioneve relevante të arsimit të lartë 

Shtrirja 
gjeografike: 

Prishtinë 

Grupet e synuara: Studentët e Universitetit të Prishtinës; (ii) Profesorët meritorë të Universitetit të Prishtinës dhe 
Hulumtuesit e çështjeve të arsimit; (iii) Taksapaguesit kosovarë. 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€ 25,726.98 

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka) 

€ 23,310.00 – Fondancioni Kosovar për Shoqëri të Hapur 

Personat 
Përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre:  
e-maili, telefonat 

Rron Gjinovci, Drejtor Ekzekutiv, rron.orca@gmail.com 044 777 970 
Adea Kondirolli, Menaxhere e Projekteve, adea.orca@gmail.com 049 665 373 
Gramos Bucinca, Administrator, gramos.orca@gmail.com 049 322 114 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Simon Shiroka, H-11, Nr 8, Prishtinë, Kosovë 
Orca.comms@gmail.com 
045 234 994 

Ëebi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.orca-ks.org 
https://web.facebook.com/ORCA-Organizata-p%C3%ABr-Rritjen-e-Cil%C3%ABsis%C3%AB-n%C3%AB-
Arsim-342489262794222/  
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