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1. Procesi i hartimit të PS-FIEK 2020-2022 

 

Në bazë të nenit 72 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, Dekani i Fakultetit të 

Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, mori Vendim për emërimin e grupit punues për 

hartimin e Planit të Veprimeve për FIEK-ë, më qellim të zbatimit të planit strategjik të UP-së. 

Grupi punues emërohet në këtë përbërje: Prof. asoc. dr. Sabrije Osmanaj, kryesuese, Prof. ass. 

dr. Lavdim Kurtaj, anëtar, Prof. asoc. dr. Bujar Krasniqi, anëtar. 

Grupi Punues në fokus ka pasur planin strategjik të UP-së 2020 – 2022. Të gjitha 

aktivitetet zhvillimore të FIEK-ut do të udhëhiqen nga ky dokument i cili njëkohësisht do të jetë 

edhe tregues i performancës së strukturave menaxhuese të FIEK-ut mbi bazën e monitorimit 

dhe rishikimit vjetor të tij. 

Grupi Punues i ngushtë ka mbajtur disa takime pune dhe konsultative në të cilat ka 

përcaktuar shtyllat prioritare dhe ka punuar një draft inicial i cili është dërguar për kontribute 

shtesë menaxhmentit të Fakultetit, me qëllim të kontributit të tyre dhe duke marrë për bazë të 

gjitha përgjegjësitë që nxjerr dokumenti për punën e tyre.  

Grupi punues falënderon të gjithë ata që kontribuuan në çfarëdo mënyre në hartimin e 

PS-FIEK 2020-22. 

 

Grupi Punues 

Maj 2020, Prishtine 
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2. Misioni i FIEK 

 

Misioni i FIEK-ut buron nga misioni themelor i Universitetit të Prishtinës (Neni 6 i 

Statutit të Universitetit të Prishtinës, 2012, si institucion publik autonom i arsimit të lartë, që 

zhvillon arsimim akademik, kërkime shkencore, krijime artistike, këshillime profesionale dhe 

fusha të tjera të veprimtarive akademike). Bazuar në këtë, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe 

Kompjuterike ka definuar misionin e tij në shkollimin e të rinjëve në fushën e Inxhinierisë 

Elektrike dhe Kompjuterike, në të gjitha nivelete e arsimit të lartë, me qëllim që të jenë në 

gjendje t`i përgjigjen kërkesave të tregut të punës në vend dhe më gjerë, t`i përshtaten edukimit 

të vazhdueshëm në këtë fushë shumë dinamike, si dhe të kontribuojnë drejtpërdrejtë në 

zhvillimin e qëndrueshëm teknologjik, social dhe shkencor të Kosovës. 

FIEK si njësi akademike e  UP-së është e përkushtuar që të integrohet në Hapësirën 

Evropiane të Arsimit të Lartë (EHEA) dhe Hapësirën Evropiane të Kërkimeve Shkencore (ERA). 

Ky është përkushtim dhe orientim strategjik i deklaruar në dokumentet e miratuara që kanë të 

bëjnë me arsimin e lartë në nivel kombëtar, në nivel të universitetit dhe gjithashtu në nivel të 

fakultetit (Ligji Mbi Arsimin e Lartë, Statuti i UP-së, Rregullorja për studime bachelor, master 

dhe te doktorates në FIEK etj).  
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3. Plani Strategjik për FIEK 

Plani strataegjik përmban në vete tetë fusha të veçanta strategjike, ku përfshihen edhe 

iniciativat strategjike përkatës, të cilat UP-ja duhet të përqendrohet t’i implementoj gjatë 

periudhës kohore 2020 – 2022. Në vijim, në formë të përmbledhur, janë paraqitur iniciativat e 

veçanta të parapara për implementim: 

 

Mësimdhënia dhe mësimnxënia – ka si synim të përmirësoj mësimdhënien 

(metodologjitë e reja, përmirësimi i pedagogjisë së mësimdhënësve, ngritja e kapaciteteve, etj.), 

kërkimet shkencore (rritja e numrit të publikimeve shkencore në revista konkurruese, mbështetja 

e zhvillimit profesional të stafit) dhe shërbimin (siç është shërbimi ndaj komunitetit). Ngritje e 

performancës akademike  

 

Sigurimi i cilësisë dhe akreditimi - Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies për të 

arritur rezultate më të mira të mësimit dhe rritjes se interesimit për njohuri të ofruara; Rritja e cilësisë 

së stafit akademik, progresit të studentëve, vlerësimi i lëndës dhe rezultatet e përgjithshme; Zhvillimi 

i programeve të doktoratës në synim në gjuhën angleze dhe në përputhje me sistemin e Bolonjës; 

Rritja dhe përmirësimi i rezultateve shkencore dhe kërkimore në FIEK; Përforcimi i marrëdhënieve 

të fakultetit  me tregun e punës dhe komunitetin; Institucionalizimi i përfshirjes së studentëve në 

sigurimin e cilësisë;  

 

Niveli i studimeve dhe programet e kërkuara nga tregu - Zbatimi i programeve në pajtim me 

nevojat e tregut; Zhvillimi i rezultateve të matshme të programit; Rritja e bashkëpunimit me sektorin 

publik dhe privat për t’i lidhur programet me kërkesën, aftësitë aktuale dhe kërkesat e njohurive dhe 

nevojat e ardhshme;  

 

Zhvillimi i burimeve njerëzore - Zhvillimi i organogramit të personelit dhe strukturave të ardhshme 

të stafit; Rritja e trajnimit të stafit administrativ; Qartësimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive për 

stafin administrativ.  
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Zhvillimi i sistemit të IT-së - Implementimi i sistemit informativ globalisht konkurrues; Zhvillimi i 

shërbimeve studentore me standardet e BE-së/SHBA-së; Inicimi i sistemit të zhvillimit të studentëve 

për të mësuarit në tërësi; Fuqizimi i rrjetit alumni;  

 

Llogaridhënia fiskale dhe përmirësimi i informacionit financiar të të dhënave  - Hartimi dhe 

zbatimi i financave dhe sistemeve buxhetore (politikat, softuerë, proceset, trajnimi dhe shfrytëzimi) 

për përmirësimin e menaxhimit të universitetit dhe përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies.  

Raportimet e ndërsjella për realizimin e objektivave dhe iniciativave strategjike.  

 

Zhvillimi i infrastrukturës - Zhvillimi i mëtejmë i bazës së të dhënave; Implementimi i master 

planit të sistemeve fizike dhe infrastrukturës; Zhvillimi i strategjisë për menaxhimin e burimeve të 

kampusit; Mundësia e zhvillimit të infrastrukturës për aktivitete në kampus;  

 

Globalizimi/ndërkombëtarizimi - Zbatimi i programeve/niveleve studimore në gjuhën angleze me 

partnerët ndërkombëtarë; Rritja dhe funksionalizimi e partneriteteve globale; Rritja e numrit të 

aplikimeve për mobilitet dhe bursa (Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar); Përkrahja e stafit për 

projekte të përbashkëta për marrjen e fondeve ndërkombëtare; Rritja e efikasitetit të verifikimit të 

transkripteve dhe dokumenteve (sipas kërkesës se partnerëve ndërkombëtarë); Baza e të dhënave 

elektronike për menaxhimin e donacioneve dhe projekteve ndërkombëtare; Rritja e bashkëpunimit 

me publikun ndërkombëtar jouniversitar apo koorporatat private.  

Ky plan strategjik është paraparë të implementohet nga të gjitha strukturat apo zyrat e 

UP-së, ku përfshihen zyra e rektorit, zyrat e ndryshme në nivel qendrore të UP-së (p.sh. zyra për 

marrëdhënie me jashtë, zyra e TI-së, qendra e zhvillimit të karrierës, etj.), si dhe në një masë të 

madhe vetë njësitë akademike të saj. 

Në veçanti, në bazë të planit strategjik në fjalë, njësitë akademike të UP-së janë paraparë 

që të hartojnë plani e detajuar të veprimeve për secilin prej iniciativave strategjike të përmendura 

më sipër. Në total, numri i detyrave/aktiviteteve të parapara për njësitë akademike për të gjitha 

iniciativat strategjike janë dhënë në tabelën e mëposhtme.  

Në kuadër të kësaj, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FEIK) në 

UP është formuar një komision i përbërë prej pesë anëtarëve që i përkasin stafit akademik të 

fakultetit në fjalë, të cilët kanë mbajtur një seri të mbledhjeve dhe kanë hartuar planin e veprimit, 
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ku përfshihen aktivitetet specifike që duhet të ndërmarr FIEK për të realizuar objektivat e 

parapara në kuadër të strategjisë në fjalë. Në formë të përmbledhur, plani i veprimeve i hartuar 

për FIEK përfshin aktivitetet e dhëna, të cilat duhet të realizohen në periudhën kohore 2020-

2022. 

Plani konkret i veprimit i hartuar në këtë dokument do t’i shërbej zyrës së dekanit si 

kornizë mbështetëse për realizimin e strategjisë UP-së për sa i përket fakultetit në fjalë. Zyra e 

Dekanit (ku përfshihen prodekanet) në bashkëpunim të ngushtë me shefat e departamenteve do të 

jenë të angazhuar drejtpërdrejt në zbatimin e këtij planit të veprimit, përderisa Bordi i 

Universitetit dhe Zyra e Rektorit dhe  do të jetë përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin e 

kryerjes së veprimeve specifike të parapara në bazë të raporteve të përpiluara nga fakulteti në 

fjalë. 

Në vijim, në formë të detajuar, janë paraqitur aktivitetet e veçanta që do të zhvilloj FIEK 

për arritjen e objektivave të parapara me planin strategjik të UP-së, të cilat janë në kompetencën 

e fakultetit në fjalë. Secili aktivet i paraparë ka të përcaktuar periudhën e realizmit të tij, si dhe 

stafin përgjegjës për realizim. 
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4. Monitorimi, vlerësimi dhe raportimi  

Monitorimi dhe vlerësimi janë faktorë themelorë të zbatimit të një strategjie dhe synojnë 

matjen e progresit të arritur. Këshilli i FIEK emëron një komision për monitorimin dhe vlerësimin e 

implementimit të kësaj strategjie, sipas dinamikës së paraparë për Planin e Veprimit. Komisioni për 

monitorimin dhe vlerësimin e implementimit të strategjisë, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha 

strukturat relevante të FIEK-ut, do të monitorojë rregullisht zbatimin e Planit të Veprimit të kësaj 

strategjie dhe në etapa të caktuara të raportojë. Këshilli i FIEK do të jetë përgjegjës për monitorimin 

dhe vlerësimin e kësaj strategjie.  

Të dhënat që zyrat përkatëse do të dorëzojnë në komision për monitorim dhe vlerësim duhet të 

përfshijnë: aktivitetet e realizuara dhe progresin, efektet, ndikimet, vështirësitë, mësimet e nxjerra 

dhe rekomandimet. 

Zyrtarët përgjegjës do të marrin të dhëna edhe nga donatorët. Për të siguruar monitorimin e 

duhur të Planit të Veprimit janë përcaktuar treguesit për monitorimin e zbatimit të strategjisë. Këta 

tregues do të mundësojnë monitorimin e progresit, duke vënë në dukje nivelin e arritjes së 

objektivave dhe realizimin e qëllimeve të kësaj strategjie. Kjo strategji është një dokument aktiv dhe 

do të rishikohet e do të plotësohet në baza vjetore.  

Monitorimi dhe vlerësimi i qëndrueshëm i kësaj strategjie përmes Planit të Veprimit iu 

siguron zbatuesve të saj një pasqyrë, e cila ua mundëson të veprojnë me kohë dhe në përputhje me 

nevojat dhe sfidat, me të cilat përballet aktualisht sektori i arsimit të lartë, por edhe në të ardhmen. 

Plani i Veprimit i kësaj strategjie është ndërtuar në një strukturë tabelare, progresi i të cilit do të 

monitorohet rregullisht në takimet e rregullta të udhëhequra nga Komisioni për Monitorim dhe 

Vlerësim.  

Në fund të zbatimit të strategjisë do të bëhet një vlerësim i përgjithshëm për të kontrolluar deri në 

çfarë mase kjo strategji ka ndikuar në fuqizimin e FIEK, duke i konsideruar si bazë Strategjinë e UP-

së. 
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5. Plani i Veprimit për FIEK  

5.1 Mësimdhënia, kërkimi dhe shërbimi 

Objektivë e detyrueshme 1: 

Mësimdhënia dhe mësimnxënia 

 

Iniciativa 

Strategjike 1.1: 

Të përmirësohen udhëzimet duke paraqitur metodologji të reja (p.sh. mësimi 

elektronik, të mësuarit e aplikuar etj.) dhe të sigurohet zhvillimi i trupit pedagogjik 

në pedagogji. 

Iniciativa 

Strategjike 1.2: 

Të rritet rezultati i kërkimit të fakultetit në revista konkurruese ndërkombëtarisht të 

aprovuara në fushat e tyre dhe të sigurohet zhvillim dhe përkrahje profesionale në 

metodologjinë e kërkimit, analizës statistikore, shkrimit në revista dhe kostos së 

publikimit sipas nevojës. 

Iniciativa 

Strategjike 1.3: 
Shërbime për komunitetin nga fakultetet/stafi akademik. 

Objektivë e detyrueshme 1: Nivele/Programe të kërkuara nga tregu 

Iniciativa 

Strategjike 
Objektivat 

Detyrat – 

Aktivitetet 
Masat 

Afati 

Kohor 

Stafi / 

Përgjegjësitë 

1.1 

Përmirësim të 

njohurive të 

studentëve & 

zotërimi, rritja 

e të menduarit 

kritik, kalimi 

në metoda të 

reja të 

Mësimdhënies 

larg formatit të 

ligjëratave të 

thjeshta, 

evoluim në një 

sistem testimi 

formativ (p.sh. 

-Të barten të gjitha 

lëndët në rubrika 

online të lëndëve;  

-Të trajnohet i 

gjithë trupi 

pedagogjik në 

teknikat e reja të  

mësimdhënies dhe  

softuerit; 

-Shpërblimtë 

mësimdhënies më 

të mirë/më të 

mires;-

Implementim 

online të sistemeve 

Të vendosen 

standarde; 

-Përqindje e trupit 

pedagogjik të 

trajnuar, përqindje e 

trupit pedagogjik që 

përdorë teknologji 

të re, monitorimi i 

progresit të 

studentëve në 

mënyrë formative, 

njohuritë e 

studentëve para dhe 

pas testimit dhe 

mbajtjes; 

Tetor 2020 - 

proces i 

vazhdueshëm 

-Prodekanja 

per mesim 

-Shefat e dep. 

-zyrtari i IT-se 
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të bazuar në 

kompetencë, 

aktiv/të 

aplikuar etj.) 

të  mësimnxënies, 

notim online, 

pjesëmarrje online 

të studentëve në 

ligjëratë etj.; 

-Trajnimi i 

mësimdhënësve të 

UP-së në kuadër të 

zhvillimit 

profesional në 

metodologjitë 

pedagogjike mund 

të bëhet duke 

përdorur 

kapacitetet e 

Institutit për 

Hulumtim dhe 

Zhvillim në Arsim 

(IHZhA). 

-Të bëhet vlerësimi 

i vazhdueshëm gjatë 

gjithë semestrit i 

studenteve 

nëpërmjet 

angazhimit në punë 

ekipore dhe 

individuale 

nëpërmjet aplikimit 

të aplikacionit 

adekuat për 

monitorim 

 

Tetor 2020-

proces i 

vazhdueshëm 

Stafi 

akademik, 

Profesoret dhe 

asistenetët 

-Të bëhet 

organizimi i Web-it 

në atë formë, ku 

secili mësimdhënës 

të jetë përgjegjës 

për organizimin e 

webfaqes së lëndës 

për të cilën është 

përgjegjës 

Prill 2021- 

proces i 

vazhdueshëm 

Dep i IT-së 

Stafi akademik 

-Të krijohet 

databaza e 

publikimeve 

shkencore të stafit 

akademik ku secili 

duhet ti regjistroj 

publikimet e tij të 

cilat pranohen në të 

pas verifikimit 

Nëntor 2021-

proces i 

vazhdueshëm 

Dep i IT-së 

Stafi akademik 

-Të krijohet hapsira 

për ruajtje të 

publikimeve 

shkencore që vijnë 

nga stafi pjesmarrës 

në konferenca për 

qëllim të përdorimit 

të brendshëm. 

Krijimi i një dhome 

të serverëve për 

Tetor 2021 

Dekanati 

Dep i IT-së 
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ruajtje dhe 

simulime 

1.3 

Të vendosen 

standarde për 

trupin 

pedagogjik, që 

veprojnë si 

anëtarë të 

trupit 

pedagogjik të 

UPsë për 

shërbim në UP 

dhe 

komunitetin 

në Kosovë dhe 

më      larg. 

Të inkurajohet 

dhe të 

vendosen 

pritjet për 

pjesëmarrje të 

detyrueshme 

në aktivitetet e 

kampusit si 

pjesë e punës 

dhe 

pjesëmarrjes 

në komunitet 

duke 

përfaqësuar 

UP-në, trupin 

pedagogjik 

dhe disiplinën 

e tyre. 

-Të zhvillohet një 

sistem i 

standardeve për 

shërbim në 

komunitet; 

-Të zhvillohet një 

sistem“shpërblimi” 

për shërbim në 

komunitet si kusht 

për punësim, 

avancim, etj.; 

-Të zhvillohet një 

protokoll për 

projekte për të 

mirën e 

përgjithshme 

në UP dhe në 

komunitet. 

-Të matet progresi 

në drejtim të 

qëllimit. 

Tetor 2021- 

proces i 

vazhdueshëm 

Dekanati 

Departamentet 

Stafi akademik 

-Promovimi i 

mundësive të FIEK-

ut nëpër shkolla të 

mesme 

 

Prill 2021- 

proces i 

vazhdueshëm 

Dekanati 

Stafi akademik 

-Bashkpunimi me 

industri 

Mars 2021- 

proces i 

vazhdueshëm 

Dekanati 

Departamentet 

Institutet 

-Aktivizimi i 

instituteve në 

kuadër të FIEK-ut, 

për hulumtime dhe 

realizimin e 

ekspertizave 

profesionale për 

nevojat e 

komunitetit 

 

Maj 2021 

Dekanati 

Keshilli i 

FIEK-ut 

-Caktimi i personit 

përgjegjës për 

bashkpunim me 

industri, hulumtime 

shkencore dhe palet 

tjera te interesit.   

Maj 2021 

Dekanati 

Keshilli i 

FIEK-ut 

-Ndarja e detyrave 

javore, mujore ose 

vjetore për stafin. 

P.sh. Disajnimi dhe 

mbledhja e të 

Prill 2021- 

proces i 

vazhdueshëm 

-Prodekanja 

per mesim 

Stafi akademik 
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dhënave për 

Business Karta, 

Krijimi dhe 

mirëmbajtja e 

faqeve zyrtare në 

rrjeta sociale. 

-Pjesmarrja në 

organizimin e 

garave nëpër 

shkolla të mesme në 

lëndët si: 

Informatikë, 

Telekomunikacion, 

Elektronikë, 

Energjetike, 

Robotike etj. 

Mars 2021- 

proces i 

vazhdueshëm 

-Prodekanja 

p[r mesim 

Stafi akademik 

 

5.2 Akreditimi dhe kontrollimi i cilësisë 

 Objektivë e detyrueshme 2: 

Akreditimi dhe kontrollimi i cilësisë 

 

Iniciativa 

Strategjike 2.1: 

Përmirësimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies për të arritur rezultate më të mira 

të mësimit 

Iniciativa 

Strategjike 2.2: 

Rritja e cilësisë së stafit akademik, progresit të studentëve, vlerësimin e lëndës 

dhe rezultatet e përgjithshme 

Iniciativa 

Strategjike 2.3: 
Zhvillimi dhe zbatimi I sistemit të matjes së rezultateve të studentëve 

Iniciativa 

Strategjike 2.4: 
Mundësimi i  vizitave kërkimore afatshkurta jashtë vendit 

Iniciativa 

Strategjike 2.5: 

Zhvillimi i programeve të doktoratës në FIEK në përputhje me sistemin e 

Bolonjës 
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Iniciativa 

Strategjike 2.6: 
Rritja dhe përmirësimi i rezultateve kërkimore në FIEK 

Iniciativa 

Strategjike 2.7: 
Përforcimi marëdhenieve të FIEK me botën e punës dhe të shoqërisë 

Iniciativa 

Strategjike 2.8: 
Institucionalizimi i përfshierjes së studentëvë në sigurimin e cilësisë 

 

2. Akreditimi dhe kontrolli i cilësisë 

 

Inici

ativa 

strat

egjik

e 

Objektivat 
Detyrat- 

Aktivietet 
Masat 

Afati 

kohor 

Stafi/ 

Përgjegjës

itë 

Bur

ime

t/ 

Kos

to 

në 

eur

o 

 

 

 

2.1. 

 

Përmirësimi 

dhe përditësimi 

i programeve të 

studimit (në 

përputhje me 

Deklaratën e 

Bolonjës dhe 

zonën 

Europiane të 

arsimit të lartë) 

Zhvillimi i 

bazës ligjore 

për partneritet 

me 

institucionet 

vendore dhe 

ndërkombëtar

e 

Hartimi i rregullores së FIEK 

për bashkëpunim me 

institucionet vendore dhe 

ndërkombëtare 

 

Mars 

2021- 

process I 

vazhdues

hëm 

FIEK  

Zhvillimi i 

programeve të 

studimit në 

bashkëpunim 

me partnerët 

nderkombëtar 

 

Analizimi i 

inputeve të 

marra nga 

bashkëpunëtor

ët, tregu i 

punës, të 

- Kontakti me 

institucionet 

ndërkombëtare 

 

- Hartimi i 

programeve të reja të 

studimit  

 

- Akreditimi i 

programve të reja të 

studimit 

Mars 

2021 

 

 

 

Mars 

2021- 

Shtator 

2021 

 

 

FIEK 

 

FIEK/ 

departame

ntet, 

komisioni 

i 

studimeve

, këshilli i 

fakultetit, 

senati 
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diplomuarit 

etj 

 

 

KAA 

Mbështetja e të 

mësuarit të 

bazuar në 

hulumtim 

Zhvillimi i 

formave 

fleksibile të 

mësimdhënies 

duke u bazuar 

në rezultatet e 

mësimnxënies  

- Definimi i qartë i 

rezultateve të 

mësimnxënies në 

syllabuse për secilin 

program studimi 

Mars 

2021- 

Shtator 

2021 

 

FIEK/ 

departame

ntet, 

komisioni 

i 

studimeve

, këshilli i 

fakultetit 

 

Mundësi më 

të mira për 

mësimnxënie 

të bazuara në 

hulumtime ( 

shtimi i 

komponentës 

së hulumtimit 

shkencorë) 

- Zhvillimi i teknikave 

për të mësuarit e 

bazuar në hulumtim  

për programe të 

studimit në të gjitha 

nivelet e studimit në 

FIEK 

- Mbështetje e 

studentëve për 

pjesëmarrje në 

konferenca, gara 

profesionale dhe 

punëtori shkencore 

Mars 

2021- 

Shtator 

2021 

 

 

 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

 

FIEK/ 

departame

ntet, 

komisioni 

i 

studimeve

, këshilli i 

fakultetit 

 

 

 

FIEK 

 

Zhvillimi i 

metodave të 

mësimdhënies 

të cilat rrisin 

pjesëmarrjen 

aktive të 

studentëve 

gjatë 

mësimdhënies 

- Zhvillimi i metodave 

interaktive për të 

përfshirë studentët në 

procesin e 

mësimdhënies  

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

 

FIEK  

Mështetja e 

studentëve në 

përpjekjet e 

tyre për 

punësim 

- Zhvillimi i 

mekanizmave 

mbështetës për të 

diplomuarit e FIEK 

- Zhvillimi i 

mekanizmave 

(Themelimi i qendrës 

së karierës në FIEK) 

 

 

 

Mars 

2021- 

proces i 

 

 

 

FIEK 

 



15 

 

për raportim të 

punësueshmërisë  

vazhdues

hëm 

Përmirësimi i 

mjediseve 

fizike dhe 

virtuale  për 

studentët e 

FIEK 

Zhvillimi dhe 

përmirësimi i 

mjedisit fizik 

dhe paisjeve 

virtuale në 

FIEK 

- Zhvillimi dhe 

përmirësimi i 

infrastrukturës së 

sallave mësimore në 

FIEK 

 

 

Mars 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

 

 

UP/FIEK 

 

Garantimi për 

funksionimin 

e paisjeve 

teknologjike 

për 

mbështetje të 

metdoave të 

mësimdhënies 

- Paisjet e TI-së dhe 

burime tjera të sjella 

në mbështetjë të 

metodave të 

mësidhënies në FIEK 

   

Ofrimi i 

shërbimeve 

biblotekare 

dhe qasje në 

burime 

elektronike 

- Përditësimi i 

shërbimeve të 

biblotekës së FIEK 

- Ofrimi i qasjes në 

burime elektronike 

Mars 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

UP/FIEK  

Inkurajim për 

ngritjen e 

vazhdueshme 

të kapaciteteve 

për stafin 

mësimdhënes 

Planifikimi 

dhe 

përzgjedhja e 

stafit 

akademik 

duke u bazuar 

në kriteret e 

miratuara 

- Proces transparent i 

punësimit të satfit 

mësimdhënës 

(zbatimi i kritereve 

dhe rregulloreve në 

fuqi, etj) 

- Promovimi dhe 

stimulimi i stafit të 

FIEK-ut. 

 

Mars 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

UP/FIEK  

Zhvillimi i 

stafit 

mësimdhënës 

për të kuptuar 

më thellë se si 

të lehtësohet 

mësimi i 

bazuar në 

hulumtim 

- Organizimi i 

trajnimeve adekuate 

për zhvillim të stafit 

mësimdhënës 

Mars 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

UP/FIEK  
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Krijimi i një 

partneriteti të 

fortë në mes të 

satfit akademik 

dhe studentëve 

Inkurajimi i 

nxënësve të 

talentuar për 

të studiuar në 

FIEK 

- Seanca informuese 

në shkolla të mesme 

të Kosovës për ti 

promovuar 

programet e studimit 

në FIEK 

Prill 2021 FIEK  

 Përfshirja e 

studentëve në 

ҁështjet 

akademike me 

rëndësi për  

FIEK 

Shqyrtimi i 

kërkesave të 

studentëve për 

përmiresimin 

apo hartimin e 

lëndëve të reja 

në FIEK 

- Përfshirja e 

studentëve në 

ҁështjet që kanë të 

bëjnë me cilësine e 

mësimdhënies dhe 

mësimnxënies në 

FIEK 

 

- Rishikimi dhe 

analizimi i lëndëve 

mësimore 

Mars 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

 

Mars 

2021- 

Qershor 

2021 

 

FIEK 

 

FIEK/ 

departame

ntet, 

komisioni 

i 

studimeve

, këshilli i 

fakultetit 

 

2.2. 

 

Zhvillimi i 

mekanizmave 

të monitorimit 

Anketimi me 

studentë, 

punëdhënësit 

dhe të 

diplomuarit 

(alumni) në 

mënyrë që të 

merren 

reagime në 

lidhje me 

cilësinë e 

mësimdhënies 

dhe 

mësimnxënies 

në FIEK. 

- Realizimi i anketimit 

në mënyrë që të 

merren inputet në 

lidhje me cilësinë e 

mësimdhënies dhe 

mësimnxënies në 

FIEK 

Maj 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

FIEK  

2.3. 

 

Hartimi i 

rezultateve të 

pritura për të 

gjitha lëndët 

dhe programet. 

Përpunimi i 

rezultateve të 

pritura për të 

gjitha lëndët 

dhe programet 

e studimit 

 

- Zhvillimi i sistemit 

për matje të 

rezultateve 

- Zhvillimi i 

udhëzimeve për 

lëndë dhe programe 

- Vendsoja e 

monitorimit të 

vazhdueshëm 

Maj 2021 

– Qershor 

2021 

 

Shtator 

2020- 

proces i 

UP/FIEK 
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Publikimi i 

rezultateve të 

vlerësimit 

vazhdues

hëm 

UP 

2.4. 

 

Rritja e numrit 

të mundësive 

për stafin dhe 

studentët e 

FIEK për të 

udhëtuar, 

krijuar rrjete 

globale dhe për 

të rritur 

produktivitetin 

e tyre. 

Inkurajimi 

dhe 

mbështetja e 

udhëtimeve 

hulumtuese 

afatshkurta 

për 

hulumtuesit 

më aktiv të 

FIEK. 

Promovimi i 

fondeve 

mbështëtese 

për mobilitete 

- Rezultatet vjetore të 

hulumtimit 

- Mbështetja e 

udhëtimeve të stafit 

akademik 

 

 

 

Mars 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

 

 

UP/FIEK 

 

2.5 

 

Zhvillimin e 

programeve të 

studimeve të 

doktoratës për 

fushat e 

studimit në 

FIEK 

Mbështetje 

për programe 

të studimeve 

PhD që do të 

zhvillohen në 

disiplina të 

ndryshme 

- Zhvillimi I 

programeve PhD 

- Akreditimi I këtyre 

programeve 

- Regjistrimi I 

studntëve në këto 

programe 

Mars 

2021- 

Shtator 

2021 

 

Korrik 

2021 

FIEK 

 

KAA 

 

UP/FIEK 

 

 

 

 

2.6 

 

Inkurajimi i 

përfshirjes së 

kapaciteteve të 

diasporës në 

kërkime 

shkencore/ arte 

dhe aktivitetet 

zhvilluese. 

Vendosja e 

kontakteve 

dhe përkrahja 

e hulumtuesve 

nga diaspora 

- Identifikimi i 

kontakteve dhe 

hulumtuesve 

mbështetës nga 

diaspora; 

-  Krijimi i bazës së të 

dhënave të 

kontakteve të 

hulumtuesve nga 

diaspora; 

Prill 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

FIEK  

Ngritja e 

integritetit 

akademik 

Adresimi i 

rasteve të 

plagjiarizmit 

te stafi 

akademik dhe 

studentët. 

- Aplikimi i 

programeve 

softuerike  

Qershor 

2021- 

process I 

vazhdues

hëm 

FIEK/ 

Këshilli I 

etikës  
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Përkrahja e 

inovacioneve 

dhe mbrojtja e 

pronës 

intelektuale të 

stafit 

mësimdhënës 

të FIEK. 

Hartimi i 

bazës ligjore 

për 

inovacionet; 

  

Harmonizimi 

i Ligjit për 

Pronësinë 

Intelektuale 

në rregulloret 

e FIEK 

- Aplikimi I 

rregullores për 

inovacionet në UP;  

- Futja e obligueshme 

deklaratës etike për 

pronësinë 

intelektuale dhe 

inovacion ; 

 

Qershor 

2021- 

proces i 

vazhdues

hëm 

UP/ FIEK  

Ngritja e nivelit 

të botimeve të 

literaturës 

universitare për 

student. 

Mbështetje 

finaciare ose 

teknike për 

përgaditjen e 

literaturës 

universitare 

- Mbështetja e stafit 

për botime 

2021-

2022 

UP- 

Këshilli 

botues 

 

Krijimi i 

partneriteteve 

strategjike me 

institucionet 

me reputacion 

ndërkombëtar 

Krijimi i 

bazës ligjore 

për 

bashkëpunime 

- Vendosja e 

mardhënieve të 

bashkpunimit me 

disa partnerë 

strategjik të për 

FIEK 

Tetor 

2020 

FIEK  

Shpërndarja/ 

publikimi i 

informatave 

rreth 

mundësive për 

bashkëpunim 

Informata 

relevante 

lidhur me 

mundësitë e 

bashkëpunimi

t 

ndërkombëtar 

- Ofrimi i informatave 

relevante lidhur me 

mundësitë për 

bashkëpunim 

ndërkombëtar së 

paku një herë në tre 

muaj 

2020-

proces i 

vazhdues

hëm 

UP/FIEK  

Hartimi dhe 

zbatimi i 

planeve 3-

vjeçare për 

aktivitetet e  

kërkimeve 

shkencore  ne 

FIEK 

Krijimi i një 

grupi punues 

për dizajnimin 

e planit 

zhvillimor 3-

vjeçar. 

- Miratimi i zhvillimit 

të planit 3 vjeçar. 

2021 FIEK/ 

Partnerët 

 

2.7 

 

Promovimi I 

kompetencave 

akademike dhe 

-Promovimi i 

kompetencave 

akademike 

- Zhvillimi dhe 

implementimi i 

kompetencave 

Tetor 

2020 

UP/ FIEK 
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profesionale 

per programet e 

studimit në 

FIEK 

dhe 

profesionale 

për të gjithë të 

diplomuarit 

që synojnë 

punësim në 

sektorin 

publik dhe në 

jetën publike 

 

Projekte 

kërkimore që 

u përgjigjen 

nevojave të 

gjera të 

shoqërisë 

 

Vendosja e 

marrëdhëniev

e me shkollat 

e mesme, në 

mënyrë që të 

sigurojnë 

informacione 

dhe orientim 

për nxënësit e 

shkollave të 

mesme dhe 

për 

mbështetjen e 

tyre për të 

lehtësuar 

kalimin nga 

shkolla në 

arsimin e 

lartë.  

 

akademike dhe 

profesionale 

 

 

 

- Zhvillimi i 

projekteve kërkimore 

të cilat i përgjigjen 

nevojave të gjera të 

shoqërisë 

 

- Zhvillimi i 

marrëdhënieve me 

shkollat e mesme;  

  

- Organizimi i 

sesioneve 

informuese, etj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 

2021 – 

proces i 

vazhdues

hëm 

 

Prill 2020 

 

 

 

Prill 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIEK 

 

 

 

FIEK 

 

 

 

FIEK 

Shtimi i 

potencialit të  

alumni (të 

diplomuarve) 

Zhvillimi  i   

bazës së të 

dhënave për 

- Zhvillimi i 

mekanizmave për 

kontaktim të alumni 

(diplomuarve) 
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për zhvillim të 

mëtutjeshëm të 

FIEK.   

alumni të 

FIEK.   

- Zhvillimi i bazës së 

të dhënave të alumni  

- Zhvillimi i 

strategjive për 

bashkëpunim me 

alumni  

- Inkurajimi dhe 

mbajtja e kontakteve 

me alumni 

 

Mars 

2020 – 

proces i 

vazhdues

hëm 

 

 

FIEK 

Të bëhen 

analiza të 

tregut për të 

identifikuar se 

cilat programe 

janë relevante 

me nevojat e 

tregut.  

 

Të 

konsultohet 

trupa  

këshilldhënës

e nga 

Industria e 

FIEK    

- Të analizohen 

rekomandimet e 

marra nga kjo trupë 

dhe të shikohet 

mundësia e 

impementimit të 

këtyre 

rekomandimeve në 

programet e studimit 

ne FIEK 

Maj 2020 FIEK  

Të rritet numri 

I partnerëve 

nga tregu I 

punës  

Të rritet 

numri I 

partnerëve 

nga tregu I 

punës me 

qëllim të 

mbështetjes së 

praktikës 

profesioanle 

në kompanitë 

përkatese  

- Të shikohet 

mundësia për 

implementimin e  

praktikës edhe në 

lëndë tjera  

Prill 

2020- 

Shtator 

2020 

FIEK  

 

 

 

 

2.8 

 

Rritja e numrit 

të studentëve të 

përfshirë në të 

gjitha proceset 

për sigurim të 

cilësisë në 

FIEK 

Përfaqësimi i 

studentëve në 

të gjitha 

proceset për 

sigurim të 

cilësisë në 

FIEK 

- Zhvillimi I 

mekanizmave për 

përfaqësimin e 

studentëve në të 

gjitha proceset për 

sigurim të cilësisë në 

FIEK nëpërmjet 

përfshierjes së tyre 

në proceset e  

rishikimit të 

programeve të 

studimit 

Janar 

2020- 

proces i 

vazhdues

hëm 

UP/FIEK  
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Krijimi i një 

sistemi për 

pranimin e 

reagimeve / 

raportimit të 

studentëve në 

lidhje me 

programet e 

studimit dhe 

shërbimet 

Reagimet të 

analizohen 

dhe të 

shfrytëzohen 

si një 

mekanizëm 

sistematik për 

të gjitha 

programet e 

studimit dhe 

shërbimet për 

studentë. 

- Zhvillimi i një 

mekanizmi 

sistematik për të 

gjitha programet e 

studimit dhe 

shërbimeve të 

studentëve. 

Janar 

2020 – 

proces i 

vazhdues

hëm 

UP/FIEK  

Përzgjedhja e 

studentëve të 

përfshirë në 

sigurimin e 

cilësisë në 

FIEK 

FIEK të 

përcaktojë 

kriteret për 

përzgjedhjen 

e studentëve 

në sigurim të 

cilësisë.  

- Përzgjedhja e 

studentëve në bazë të 

kritereve të 

përcaktuara 

- Organzimi i trajnimit 

përkatës për 

studentët 

pjesëmarrës në 

aktivitete për sigurim 

të cilësisë 

Prill 

2021- 

Qershor 

2021 

FIEK  

 

5.3 Nivelet/Programet e kërkuara nga tregu 

Objektivë e detyrueshme 3: 

Nivele/Programe të kërkuara nga tregu 

 

Iniciativa 

Strategjike 3.1: 

Të implementohen programet e diplomës në përputhje me nevojat e tregut. 

Të bëhen analiza të tregut për të identifikuar se cilat programe janë relevante 

me nevojat e tregut. 

Iniciativa 

Strategjike 3.2: 
Të zhvillohen rezultate të matshme të programit.  

Iniciativa 

Strategjike 3.3: 
Rritja e bashkëpunimit me sektorin publik dhe privat. 
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Objektivë e detyrueshme 3: Nivele/Programe të kërkuara nga tregu 

Iniciativa 

Strategjike 

Objektivat 
Detyrat – 

Aktivitetet 
Masat 

Afati 

Kohor 

Stafi / 

Përgjegjësitë 

 

Të sigurohet 

udhëzim dhe 

strukturë se 

çfarë 

diplomash 

nevojiten për 

të plotësuar 

nevojat e 

punësimit në 

Kosovë. 

-Të krijohen 

komitete këshilluese 

për industri 

specifike brenda 

kornizës së njësive 

akademike të UP-së;  

-Bashkëpunimi me 

Odën Ekonomike të 

Kosovës. 

-Të krijohet dhe të 

miratohet baza 

ligjore për 

themelimin e 

grupeve këshilluese;  

-Secili fakultet do të 

krijojë një komitet 

këshillues. 

Korrik 2021 - 

proces i 

vazhdueshëm 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 

-Të 

institucionalizohen 

programet e 

praktikës si pjesë të 

kurrikulave. 

- Secili fakultet të 

përkrahet/trajnohet 

për organizimin e 

praktikës si pjesë e 

kurrikulës; -Secili 

program studimi të 

implementojë 

praktikën si pjesë të 

kurrikulës në secilën 

lëndë. 

Shtator 2021 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 

-Baza ligjore të 

përshtatshme që 

përcaktojnë qartë të 

gjithë mekanizmat 

dhe instrumentet për 

sigurimin e 

programeve 

profesionale në 

-Të zhvillohet një 

bazë ligjore e 

përshtatshme që 

përcakton qartë të 

gjithë mekanizmat 

dhe instrumentet për 

sigurimin e 

programeve 

profesionale në 

Korrik 2021 - 

proces i 

vazhdueshëm 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 
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pajtim me kërkesat e 

tregut. 

pajtim me kërkesat e 

tregut; 

-Të zhvillohet 

ose/dhe përdoret 

analiza e tregut të 

punës;  

-Të zhvillohen 

programe 

profesionale në 

pajtim me kërkesat e 

tregut; 

-Të akreditohen 

programe 

profesionale në 

pajtim me kërkesat e 

tregut; 

-Të implementohen 

programet 

profesionale në 

pajtim me kërkesat e 

tregut; 

-Të kryhet një 

analizë pas 

implementimit të 

programeve 

profesionale (nevoja 

për rishqyrtim, 

shkalla e mundësisë 

së punësimit); 

-Rishikim i 

programeve që nuk 

janë konform 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 
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nevojave të tregut të 

punës (zvogëlim i 

programeve 

ekzistuese 10% duke 

ridestinuar resurset 

në programet 

adekuate 

ndërdisiplinare). 

-Zhvillimi dhe 

publikimi i 

databazës. 

 

 

-Publikimi i 

databazës. 

Shtator 2020 - 

proces i 

vazhdueshëm 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 

3.2 

Të kërkohet 

zhvillimi i 

nivelit të 

programit 

sipas nevojave 

të tregut të 

punës. 

-Implementimi i 

studimeve të tregut 

të punës. 

-Të zhvillohen 

mekanizmat për 

implementim të 

studimit të kërkesave 

të tregut të punës. 

Tetor 2020 
-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 

-Të shfrytëzohen 

studimet ekzistuese 

të jashtme të tregut. 

Tetor 2020 

-Të përgatiten 

raportet për 

rezultatet e studimit 

të tregut. 

Dhjetor 2020 

-Të shfrytëzohen 

strategjitë e 

- Të përgatiten 

raportet/dokumentet 
Dhjetor 2020 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 
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Ministrisë së Punës 

dhe strategjitë tjera 

qeveritare; 

-Të shfrytëzohen 

parashikimet e 

jashtme të tregut të 

punës (BE, USAID, 

GIZ, etj.) me qëllim 

të thithjes së 

fondeve.  

që tregojnë 

orientimet e tregut të 

punës (dokumente të 

Kosovës dhe 

ndërkombëtare); 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 

3.3 

Zhvillimi i 

marrëdhënieve 

interaktive për 

botën e tregut 

të punës dhe të 

ndërmarrjeve 

-Të forcohet 

trekëndëshi i 

njohurive inovative 

në mes të edukimit, 

kërkimit dhe 

biznesit. 

-Të zhvillohet baza 

ligjore për 

implementim të 

trekëndëshit të 

njohurive inovative 

në mes të edukimit, 

kërkimit dhe biznesit 

në secilin fakultet të 

zhvilluar. 

Shtator 2020 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 

-Të 

institucionalizohet 

praktika dhe /ose 

forma tjera të punës 

së strukturuar si 

pjesë e kurrikulës. 

-Të zhvillohet një 

bazë ligjore e 

përshtatshme që 

përcakton qartë të 

gjithë mekanizmat 

dhe instrumentet për 

implementim; 

-Të akreditohen 

programet që 

përmbajnë 

programet e 

praktikës dhe/ose 

2020 

 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 
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lloje të tjera të 

përvojës së punës së 

strukturuar si pjesë e 

kurrikulës; 

-Të implementohen 

programet që 

përmbajnë praktika 

dhe/ose lloje tjera të 

përvojës së punës së 

strukturuar si pjesë e 

kurrikulës; 

-Të kryhen studime 

pas implementimit të 

programit (nevoja 

për rishikim, shkalla 

e mundësisë së 

punësimit, etj.) 

-Të organizohet 

panair vjetor i 

karrierës i lidhur me 

ligjërata të veҫanta 

dhe, diskutime për 

mundësi të karrierës 

dhe zhvillim të 

karrierës.  

-QZHK në 

bashkëpunim me 

fakultetet dhe palët e 

interesuara relevante 

të jashtme. 

Dhjetor 2020 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 

Të themelohet një 

tryezë e 

rrumbullakët për 

fuqizimin e 

mundësisë së 

-Të ftohen palët e 

interesuara 

relevante;  

-Të organizohet 

ngjarja;  

Korrik 2020 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 
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punësimit gjatë së 

cilës të punësuarit 

dhe palët e 

interesuara relevante 

reflektojnë me 

përfaqësues të 

universiteteve (në 

mes tyre ZZHC dhe 

QZHK) se si të 

zhvillojnë strategji 

kooperative për të 

përmirësuar 

tranzicionin e 

studentëve në tregun 

e punës. 

-Të bëhet raporti i 

rezultatit të kësaj 

ngjarjeje. 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 
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5.4 Zhvillimi i burimeve njerëzore 

Objektivë e detyrueshme 4: 

Zhvillimi i burimeve njerëzore 

 

Iniciativa 

Strategjike 4.1: 
Zhvillimi i organogramit të stafit 

Iniciativa 

Strategjike 4.2: 
Rritja e trajnimeve për stafin administrativ  

Iniciativa 

Strategjike 4.3: 
Rekrutimi 

 

Objektivë e detyrueshme 4: Zhvillimi i burimeve njerëzore 

Inicia

tiva 

Strate

gjike 

Objektivat 
Detyrat – 

Aktivitetet 
Masat 

Afati 

Kohor 

Stafi / 

Përgjegjësitë 

4.1 

Zhvillimi i një tabele të 

strukturës organizative 

(aktuale dhe të 

ardhshme, organograme 

në çdo fakultet).  

Definimi i detyrave të 

divizioneve dhe 

përditësimi i 

rregulloreve për stafin 

duke u bazuar në nevoja. 

- Draft 

rregullorja 

e re. 

-Përpilimi i 

organogramit të 

FIEK-ut, ku 

përshkruhen 

detyrat dhe 

përgjegjësit e 

secilit prej 

anëtareve të 

stafit.  

Nëntor, 

2020 

-Dekani i fakultetit 

-Prodekani për 

çështje mësimore, 

-Shefat e 

departamenteve, 

-Sekretari i 

fakultetit, 

- Zyrtarja për 

mësim, 

- Zyrtari i TI-së 
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4.2 

Definimi i fushave ku  

nevojitet trajnimi 

Kontaktimi i donatorëve 

ndërkombëtarë  

Dërgimi i stafit në kurse 

të shkathtësive 

gjuhësore dhe 

kompjuterike. 

-Është 

trajnuar 

95% e stafit 

administrati

ve 

-Përpilimi i 

listës së stafit 

administrativ që 

kanë nevojë 

imediate për 

trajnim në 

aspektin e 

shkathtësive 

gjuhësore dhe 

kompjuterike. 

Janar, 

2021 

- Sekretari i 

Fakultetit  

4.3 

Nxitja e një procesi 

transparent të rekrutimit. 

Respektimi i të gjitha 

procedurave për 

rekrutim. 

Zgjedhja e stafit më të 

kualifikuar. 

-Zgjedhja e 

stafit më të 

kualifikuar 

-Publikimi i 

thirrjeve/konkur

seve me kohë; 

-Publikimi i 

thirrjeve/konkur

seve në 

mediat/gazetat 

më të njohura 

dhe në ueb-

faqen e UP; 

-Promovimi i 

pozitave të reja; 

-Proces 

transparent i 

seleksionimit. 

Proces i 

vazhdues

hëm 

-Anëtarët e 

komisioneve 

recensuese 

-Këshilli i fakultetit 
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5.5 Zhvillimi i sistemit 

Objektivë e detyrueshme 5: 

Zhvillimi i sistemit 

 

Iniciativa 

Strategjike 5.1: 
Sistem konkurrues të informatave të përgjithshme (globale). 

Iniciativa 

Strategjike 5.2: 
Zhvillimi i shërbimeve për studentë sipas standardeve të BE-së. 

Iniciativa 

Strategjike 5.3: 
Zhvillimi i një sistemi socializimi për studentët. 

Iniciativa 

Strategjike 5.4: 
Zhvillimi i shoqatave Alumni. 

Objektivë e detyrueshme 8: Globalizimi / Ndërkombëtarizimi 

Iniciativa 

Strategjike 
Objektivat 

Detyrat – 

Aktivitetet 
Masat 

Afati 

Kohor 

Stafi / 

Përgjegjësitë 

5.1 

Përdorimi i një 

agjencie jashtë UP-

së për të vlerësuar 

Potencialin SEMS 

dhe të bëjë 

rekomandime 

për përmirësimin e 

funksioneve të 

SEMS-it. 

-Të zhvillohen dhe 

futen në përdorim 

operacionet e reja 

SEMS; 

-Të rritet shkalla e 

sigurisë në 

operacionet e 

SEMS. 

-Operacionet 

e reja 

funksionale 

në SEMS. 

Dhjetor, 

2020 

- Prorektori 

për financa / 

TI 

- Konsultime 

eventuale (dhe 

në baza 

vullnetare) me 

stafin e 

Departamentit 

të Inxhinierisë 

Kompjuterike  
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Zhvillimi i sistemit 

Modern elektronik 

për menaxhimin e 

Burimeve 

njerëzore. 

-Të zhvillohet një 

sistem elektronik i 

rrjetit për 

monitorimin e 

procesit mësimor (p. 

sh. Stafit akademik) 

në të gjitha njësitë 

akademike. 

-Numri i 

pajisjeve 

elektronike 

të instaluara 

në klasa dhe 

laboratore 

Shkurt, 

2021 

-Prodekanët 

për çështje 

mësimore dhe 

të 

infrastrukturës 

-Zyrtarja për 

mësim 

 

 

5.6 Zhvillimi i infrastrukturës 

Objektivë e detyrueshme 7: 

Zhvillimi i infrastrukturës 

Iniciativa 

Strategjike 7.1: 
Inventarizimi dhe digjitalizimi i infrastrukturës në UP. 

Iniciativa 

Strategjike 7.2: 
Zhvillimi i master-planit për infrastrukturë.  

Iniciativa 

Strategjike 7.3: 
Zhvillimi i strategjisë dhe burimeve menaxhuese. 

 

Objektivë e detyrueshme 7: Zhvillimi i infrastrukturës 

Inicia

tiva 

Strate

gjike 

Objektivat 
Detyrat – 

Aktivitetet 
Masat 

Afati 

Kohor 

Stafi / 

Përgjegjësi

të 

7.1 

Vlerësimi dhe 

paraqitja vizuele e 

kapaciteteve 

-Zhvillimi i bazës së 

të dhënave në njësi 

akademike dhe në 

-Funksionalizimi i 

bazës së të dhënave 

Shtator 

2020 

-Prorektori 

për 
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strukturore të UP-

së. 

nivel të UP-së. 

Digjitalizimi i 

infrastructures së UP. 

të  infrastrukturës së 

përgjithshme.  

-Përcaktimi i 

studentëve për 

kryerjen e procesit të 

digjitalizimit të 

infrastructures së UP. 

infrastruktu

rë 

-Fakulteti i 

Ndërtimtari

së dhe 

Arkitekturë

s 

7.2 

Rritja e cilësisë së 

infrakstrukturës 

së paku 10% deri 

më 2019. 

-Të bëhet vlerësimi i 

nevojave dhe plani i 

objekteve të reja për 

t’u inicuar deri në 

vitin 2019. 

-Planifikimi i 

objekteve të reja. 

Korrik 

2020 

-Prorektori 

për 

infrastruktu

rë 

-Përfundimi i punës 

administrative për 

objekte të reja 

(lokacioni, projekti, 

lejet etj.). 

Dhjetor 

2020 

-Prorektori 

për 

infrastruktu

rë 

-Zyra e 

prokurimit 

-Përfundimi i 

ndërtimit së paku i 

një objekti të ri. 

Dhjetor 

2021 

-Prorektori 

për 

infrastruktu

rë 

-Zyra e 

prokurimit 

-Përshpejtimi i 

zhvillimit dhe 

mirëmbajtjes së 

hapësirave të 

gjelbëruara në 

kampuset UPsë. 

-Rritja e zonës së 

gjelbër për 10% në 

vit. 

Dhjetor 

2020 

-Prorektori 

për 

infrastruktu

rë 

-Zyra e 

prokurimit 
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7.3 

Shfrytëzimi i 

infrastrukturës së 

UP-së për të 

implementuar 

misionin e UP-së. 

-Përdorimi i 

infrastrukturës dhe 

objekteve të UP-së si 

një pronë për të 

përfunduar 

inventarin e 

laboratorëve të 

kërkimit dhe për të 

krijuar bazën e të 

dhënave; 

-Zhvillimi / përtëritja 

e formave për 

inventarizimin vjetor 

-Përfundimi i 

inventarit dhe 

funksionalizimi i 

bazës së të dhënave;  

-Format në 

dispozicion. 

Qershor 

2021 

 

-Prorektori 

për 

infrastruktu

rë 

-Zyra e 

auditorit 

-Zbatimi i së paku dy 

aktiviteteve 

kerkimore 

laboratorike të 

njësive të ndryshme 

të UP-së në vit. 

-Rezultatet e 6 

hulumtimeve. 

Dhjetor 

2021 

-Prorektori 

për shkencë 

-Ofrimi i shërbimeve 

laboratorike palëve të 

treta (biznesit, 

industries, etj.). 

-Të ardhurat vjetore 

të krijuara nga 

shërbimet 

laboratorike të UP-

së. 

Dhjetor 

2021 

-Prorektori 

për 

infrastruktu

rë 

-Zyra për 

financa 

-Investimi në 

modernizimin e së 

paku dy 

laboratorëve.  

-Investimi në 

laboratorët/pajisjet e 

-Modernizimi i një 

numri të laboratorëve 

Dhjetor 

2021 

-Prorektori 

për 

infrastruktu

rë 

-Zyra e 

prokurimit 
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TI me teknologji 

moderne. 

 

5.7 Objektivë e detyrueshme 8: Globalizimi / Ndërkombëtarizimi 

Objektivë e detyrueshme 8: 

Globalizimi / Ndërkombëtarizimi 

 

Iniciativa 

Strategjike 8.1: 

Implementimi i programeve të studimit/diplomës në gjuhën angleze me 

partnerët ndërkombëtarë 

Iniciativa 

Strategjike 8.2: 
Rritja e partneriteteve globale 

Iniciativa 

Strategjike 8.3: 

Rritja e numrit të aplikimeve për bursa (Zyra për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar) 

Iniciativa 

Strategjike 8.4: 

Rritja e aplikacioneve të projekteve të përbashkëta për marrjen e 

fondeve ndërkombëtare 

Iniciativa 

Strategjike 8.6: 

Baza e të dhënave elektronike për menaxhimin e donacioneve dhe 

projekteve ndërkombëtare 

Iniciativa 

Strategjike 8.7: 

Rritja e bashkëpunimit me publikun ndërkombëtar jouniversitar apo 

korporatat private 

 

Objektivë e detyrueshme 8: Globalizimi / Ndërkombëtarizimi 

Inicia

tiva 

Strate

gjike 

Objektivat Detyrat – Aktivitetet Masat 

Afati 

Koho

r 

Stafi / 

Përgj

egjësit

ë 

8.1. 
Brenda 3 vitesh, 

Fakulteti i ynë do të 

-Identifikimi i 

programeve më të mira 

-Vlerësim i nevojave të 

tregut; 
 FIEK 
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zhvillojë 25% të 

programeve të 

diplomës/ kurseve në 

gjuhën angleze. 

për zhvillim në pajtim 

me nevojat e tregut; 

-Identifikimi i 

partnerëve 

ndërkombëtarë; 

-Miratimi i programeve; 

-Zbatimi i 

marrëveshjeve; 

-Zhvillimi i kurrikulës; 

-Promovimi i 

programeve jashtë 

vendit; 

-Shkëmbimi i 

studentëve; 

-Ngritja e ekipit të 

shërbimit për studentët 

ndërkombëtarë. 

-Harmonizim të 

kompetencave të stafit të 

fakultetit; 

-Gjetja e partnerëve; 

-Sigurimi i fondeve të 

financimit; 

-Zbatimi i proceve të 

brendshme; 

-Zbatimi i promovimit të 

materialeve; 

-Sigurimi i sistemimit të 

studentëve; 

-Emërimi i një Ekipi për 

Shërbime për Studentët 

Ndërkombëtarë. 

8.2. 

-Të rritet numri i 

anëtarësisë në 

Shoqatat e Arsimit të 

Lartë. 

-Të rritet numri i 

MiM me IAL 

ndërkombëtare 

-Implementimi i 

bashkëpunimeve me 

partnerët ekzistues; 

-Identifikimi i MiM me 

prioritet; 

-Anëtarësimi në shoqata 

të ndryshme 

ndërkombëtare; 

-Mbështetje financiare 

për implementimin e 

MiM. 

-Të negociohen dhe 

përgatiten MiM; 

-Të identifikohen shoqatat e 

fakultetit në fusha të 

veҫanta; 

-Të aplikohet për një numër 

të synuar të anëtarësive në 

shoqatat e fakulteteve; 

-Të miratohen më shumë 

kërkesa relevante të numrit 

të synuar për pjesëmarrje të 

stafit në konferenca; 

-Të përgatitet një 

shkëmbim i strukturuar i 

2020

-

2022 

FIEK 
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studentëve të bazuar në 

marrëveshje bilateral; 

-Të miratohen më shumë 

projekte të përbashkëta 

globale ndërdisiplinare të 

synuara. 

8.3.  

-Të inkurajohen 

studentët për të 

aplikuar; 

-Të inkurajohet stafi 

akademik për të 

aplikuar për bursa; 

-Funksionalizimi i 

Qendrës për gjuhë të 

huaja. 

-Të shfrytëzohen 90% të 

bursave të ofruara nga 

partnerët ndërkombëtarë 

-Zyra për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar të 

informojë udhëheqësit e 

departamenteve për 

thirrjet e programeve për 

shkëmbim të studentëve 

si CEEPUS, Erasmus+. 

 

-Të miratohet MiM me 

konviktet për studentët dhe 

profesorët ndërkombëtar; 

-Të përgatiten udhëzues 

informativ për studentë dhe 

profesorë ndërkombëtarë; 

-Të caktohet një person 

kontaktues për 

bashkëpunim ndërkombëtar 

në fakultete. 

Tetor 

2021 
FIEK 

8.4. -Të paraqiten në bazë 

të rregullt thirrjet 

ndërkombëtare për 

projekte; 

-Të trajnohet stafi 

akademik për të 

hartuar projekte 

ndërkombëtare; 

-Të përkrahen të 

gjitha iniciativat për 

konsorciume për 

aplikime të 

përbashkëta; 

-Punëtori dhe 

prezantime në secilin 

departament për 

vendimet aktuale; 

-Punëtori për të shkruar 

projekte  

ndërkombëtare; 

-Trajnime për projekte 

të financuara nga EU 

(Horizon 2020, 

ERASMUS +); 

-Të shfrytëzohen 90% të 

fondeve ndërkombëtare të 

ofruara për UP-në; 

-Aplikacione për projekte të 

reja të përbashkëta për 

ERASMUS, etj.; 

-Së paku nga një 

projektpropozim në vit në 

programe ndërkombëtare 

(UP si bartës apo partner  

konsorciumi). 

2020

-

2022 

FIEK 
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-Përkrahje për 

aplikim të projekteve 

nga Rektorati me 

bashkë-financim. 

-Alokimi i parave për 

bashkë-financimin e 

projekteve. 

8.6. 

Bazë e të dhënave 

për të gjitha projektet 

ndërkombëtare 

Të integrohen të gjitha 

projektet në një bazë të 

të dhënave të 

shikueshme për të gjithë 

stafin e FIEK-ut 

 

 

 

-ZIK të zhvilloj një bazë e 

të dhënave për projekte, 

-ZIK të shtoj të gjitha 

projektet ndërkombëtare në 

këtë bazë të të dhënave 

Dhjet

or 

2020 

ZIK/

FIEK 

8.7. -Te identifikohen 

institucionet 

relevante me interes 

për praktikë 

afatshkurtër/afatgjatë 

-Të nënshkruhet 

MiM dhe të 

përcaktohet 

bashkëpunimi 

-MiM me institucione 

ndërkombëtare publike 

dhe private 

-Në bashkëpunim me 

ambasadat të përcaktohen 

institucionet relevante; 

-Të përcaktohen 

përmbajtjet e 

bashkëpunimit; 

-Të sigurohet që praktika të 

llogaritet si ECTS 

Tetor 

2020 
FIEK 
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1. Drafting process of UP-FECE 2020-2022 

Pursuant to Article  of the Statute 72 of the University of Pristina, the Dean of the Faculty 

of Electrical and Computer Engineering, made a decision to appoint a working group to draft the 

Action Plan for FIEK, in order to implement the strategic plan of UP. The Faculty Council has 

appointed a working group of 3 members: Prof. asoc. dr. Sabrije Osmanaj, Prof. ass. dr. Lavdim 

Kurtaj, and Prof. asoc. dr. Bujar Krasniqi. 

The Working Group focused on the strategic plan of UP 2020 - 2022. All development 

activities of FECE will be guided by this document which will also be an indicator of the 

performance of FECE management structures on the basis of its annual monitoring and review. 

The close working group has held several working and consultative meetings in which it 

has determined the priority pillars and has worked on an initial draft which has been sent for 

additional contributions to the management of the Faculty, in order to contribute to them and taking 

into account all responsibility issues documents for their work. 

The working group thanks all those who contributed in any way to the drafting of PS-FECE 

2020-22. 

 

Working Group 

Pristina, May 2020 
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2. Strategic Plan for FECE 

The action plan in question aims to help FECE to achieve the specific goals, such as: 

 To act as an institutional and leadership center for the advancement of knowledge, creative 

ideas and science in Kosovo higher education system,  

 To assist in the process of promoting civic democracy,  

 To aim at establishing and upholding the highest standards in the field of teaching and learning, 

scientific research and artistic creativity,  

 To use its resources as efficiently as possible,  

 To maximize cooperation and participate in all higher education activities at national, regional 

and international level,  

 To promote and implement European standards for sustainable development,  

 To be fully integrated into the European Higher Education Area, the European Research Area 

and  

 To undertake adequate reform steps necessary to achieve this mission. 

These are the eight strategic areas identified in the plan outlined in this strategy. Each strategic 

area is divided into objectives with strategic implementation initiatives, measures, timelines, 

responsible staff, and resources needed to achieve the objective. The listing of strategic initiatives 

provides the FECE with areas of focus for the next three years. The list is a summary of priorities 

that should be considered as areas of institutional focus, but progress and focus should be reviewed 

based on indicators, a formal periodic review and reassessment process of the plan at least once a 

year. Although, the listed strategic initiatives are designed to be unique (not redundant), in a 

complex organizational plan some of the initiatives may appear to be redundant or similar: 

 

Teaching and Learning – has a purpose to improve teaching by introducing new methodologies;  

Provide development of academic staff in pedagogy; Provide continuing professional development 

and support in research methodology, statistical analysis, journal writing, and cost of publication 

as needed, Establish Faculty Community Service; Increase academic performance. Increase the 

research/scientific/artistic results of academic staff in internationally recognized competing 

journals in their field; Provide professional development and support in research methodology, 
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statistical analysis, journal writing, journals and the cost of publication as needed; Create 

conditions for scientific activities in cooperation with international institutions.  

 

Quality assurance and accreditation  - aims to improve teaching and learning to achieve better 

learning outcomes and increased interest in the knowledge provided; Increase the quality of 

academic staff, student progress, course evaluation, and overall results; Develop targeted doctoral 

programs in English and in accordance with the Bologna system; Institutionalize student 

involvement in quality assurance;   

 

Level of study and market-demanded programs - Implement programs in accordance with 

market needs; Develop measurable program outcomes; Increase cooperation with the public and 

private sectors to link programs with demand, current skills and knowledge requirements as well 

as future needs;  

 

Human Resources Development - Develop staff organization chart and future staff structures; 

Increase the training of administrative staff; Clarify duties and responsibilities for administrative 

staff.  

 

 IT system development - Implement a globally competitive information system; Develop student 

services according to EU/US standards; Initiate the student development system for learning as a 

whole; Strengthen the alumni network;  

 

Fiscal accountability and improved financial data information - Develop and implement 

finance and budgetary systems (policies, software, processes, training and utilization) to improve 

university management and improve transparency and accountability. Mutual report on the 

achievement of strategic objectives and initiatives.  

 

Infrastructure development - Further develop the UP infrastructure database; Implement the 

master plan of physical systems and infrastructure; Develop a campus resource management 

strategy; Opportunity to develop infrastructure for campus activities;  
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Globalization/internationalization - Implement study programs/levels in English with 

international partners; Enhance and functionalize global partnerships; Increase the number of 

applications for mobility and scholarships (Office for International Cooperation); Support staff for 

joint projects to receive international funding; Increase the efficiency of verification of transcripts 

and documents (at the request of international partners); Electronic database for the management 

of international projects and donations; Increase cooperation with international non-university 

public or private corporations.  
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3. Monitoring, assessment and reporting 

Monitoring and assessment are fundamental components in the implementing a strategy 

and measuring progress and particular achievements. FECE Council appoints a commission to 

monitor and evaluate the implementation of this strategy, according to the dynamics foreseen for 

in the Action Plan. The Commission for Monitoring and Assessing the Implementation of the 

Strategy, in close cooperation with all relevant FECE structures, will regularly monitor the 

implementation of the Action Plan of this strategy and report at certain stages. The FECE Council 

will be responsible for monitoring and assessing this strategy. 

The data that the relevant offices will submit to the monitoring and evaluation commission 

should include: activities carried out and their progress, effects, impacts, difficulties, findings, and 

recommendations. 

Responsible officials will also receive input from donors. Indicators for the monitoring of 

the implementation of the strategy have been defined to ensure proper monitoring of the Action 

Plan. These indicators will enable to monitor the progress, noting the level of achievement of 

objectives and the achievement of the goals of this strategy. This strategy is an active document 

and will be reviewed and supplemented annually. Sustainable monitoring and evaluation of this 

strategy through the Action Plan provides its implementers with an overview that enables them to 

act on time and in accordance with the needs and challenges that the higher education sector is 

currently facing and will face in the future. The Action Plan of this strategy is built on a tabular 

structure whose progress will be monitored regularly at regular meetings led by the Monitoring 

and Evaluation Committee. 

At the end of the implementation of the strategy, an overall assessment will be carried out 

to check to what extent this strategy has influenced the empowerment of the FECE, considering 

relevant UP - Strategy as a base. 
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4. Action Plan for FECE 

4.1 Teaching and Learning 

Mandatory objective 1: 

Teaching and Learning 

Strategic Initiative 1.1: 
Improve guidelines by introducing new methodologies (eg e-learning, applied 

learning, etc.) and ensure the development of the pedagogical body in pedagogy. 

Strategic Initiative 1.2: 

Increase the results of faculty research in internationally recognized competitive 

journals approved in their fields and provide professional development and 

support in research methodology, statistical analysis, journal writing and the cost 

of publication as needed. 

Strategic Initiative 1.3: Community services from faculties / academic staff. 

 

Mandatory objective 1:  

Initiative 

strategic 
Aim Tasks – Activities Indicators Timline 

Staff / 

Responsib

ility 

1.1 

Improving student 

knowledge & 

mastery, increasing 

critical thinking, 

switching to new 

teaching methods 

away from the 

format of simple 

lectures, evolving 

into a formative 

testing system (e.g. 

competency-based, 

e.g. active / applied 

etc.) 

-To transfer all 

subjects to online 

subject sections; 

-To train the whole 

pedagogical body in 

new teaching and 

software techniques; 

-Expensation of the 

best / best teaching; -

Online 

implementation of 

learning systems, 

online swimming, 

online participation 

Set standards; 

October 

2020 - 

Continuous 

process 

- 

Academic 

staff 

- 

Departmen

t heads, 

- Faculty 

Secretary, 
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of students in 

lectures, etc .; 

-Training of UP 

teachers in the 

framework of 

professional 

development in 

pedagogical 

methodologies can 

be done using the 

capacities of 

Institute for Research 

and Development in 

Education (IHZA). 

-Percentage of the 

trained 

pedagogical body, 

percentage of the 

pedagogical body 

that uses new 

technology, 

formative 

monitoring of 

students 'progress, 

students' 

knowledge before 

and after testing 

and holding; 

October 

2020- 

Continuous 

process 

Academic 

staff, 

Professors 

and 

assistants 

-To organize the 

Web in such a 

way that each 

teacher is 

responsible for 

organizing the 

website of the 

subject for which 

he is responsible 

Academic 

staff, 

Professors 

and 

assistants 

IT Dep 

Academic 

staff 

-To create a 

database of 

scientific 

publications of the 

academic staff 

where everyone 

must register their 

publications 

which are 

accepted in it after 

verification 

November 

2020- 

Continuous 

process 

IT Dep 

Academic 

staff 

-To create space 

for the 

preservation of 

scientific 

publications 

coming from the 

staff participating 

in conferences for 

the purpose of 

October 

2020 

FECE 

IT official  
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internal use. 

Creating a server 

room for storage 

and simulation 

1.3 

Set standards for the 

pedagogical body, 

which act as 

members of the 

pedagogical body of 

UP for service in UP 

and the community 

in Kosovo and 

beyond. 

Encourage and 

establish 

expectations for 

compulsory 

participation in 

campus activities as 

part of work and 

community 

participation by 

representing the UP, 

the pedagogical 

body and their 

discipline. 

-To develop a system 

of standards for 

community service; 

-To develop a 

“reward” system for 

community service 

as a condition for 

employment, 

advancement, etc .; 

-Develop a protocol 

for projects for the 

common good 

in UP and in the 

community. 

-Measure 

progress towards 

the goal. 

October 

2020 - 

Continuous 

process 

Departmen

t heads 

Academic 

staff 

-Promotion of 

FECE 

opportunities in 

high schools 

April 2020- 

Continuous 

process 

FECE 

Academic 

staff 

-Cooperation with 

industry 

March 

2018- 

ongoing 

process 

FECE 

- 

Departmen

t heads, 

Faculty 

Secretary, 

The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

 

-Activation of 

institutes within 

FIEK, for 

research and 

realization of 

professional 

expertise for the 

needs of the 

community 

May 2022 

Faculty 

council 

 

-Determination of 

the person 

responsible for 

cooperation with 

industry, 

scientific research 

May 2018 

dean 

Faculty 

council 
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and other 

stakeholders. 

-Distribution of 

weekly, monthly 

or annual tasks for 

staff. For 

example, 

Designing and 

collecting data for 

Business Cards, 

Creating and 

maintaining 

official social 

networking sites. 

April 2020- 

ongoing 

process 

The 

teaching 

officer, 

Academic 

staff 

-Participation in 

the organization 

of competitions in 

high schools in 

subjects such as: 

Informatics, 

Telecommunicati

ons, Electronics, 

Energy, Robotics, 

etc. 

March 

2021 - 

ongoing 

process 

- Faculty 

Dean 

- The Vice 

Dean for 

The 

teaching 

officer 

 

4.2 Quality assurance and accreditation 

 Mandatory objective 2: 

Quality assurance and accreditation 

Strategic Initiative 

2.1: 
Improving teaching and learning to achieve better learning outcomes 

Strategic Initiative 

2.2: 

Improving the quality of academic staff, student progress, subject assessment and 

overall results 

Strategic Initiative 

2.3: 
Development and implementation of the student results measurement system 
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Strategic Initiative 

2.4: 
Enabling short-term research visits abroad 

Strategic Initiative 

2.5: 

Development of doctoral programs at FECE (FIEK) in accordance with the Bologna 

system 

Strategic Initiative 

2.6: 
Increasing and improving research results in FECE (FIEK) 

Strategic Initiative 

2.7: 
Strengthening FECE's (FIEK's) relations with the world of work and society 

Strategic Initiative 

2.8: 
Institutionalization of student involvement in quality assurance 

 

2. Quality assurance and accreditation 

 

Strat

egic 

objec

tive 

Aim Tasks – Activities 
Measures 

 
Timeline 

Staff / 

Responsib

ility 

 

 

 

 

2.1. 

 

Improving and 

updating study 

programs (in 

accordance with the 

Bologna 

Declaration and the 

European Higher 

Education Area) 

 

Development of 

the legal basis for 

partnership with 

local and 

international 

institutions 

 

Drafting the FECE (FIEK) 

regulation for cooperation 

with local and international 

institutions 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

FECE 

 

Development of 

study programs in 

cooperation with 

international 

partners 

 

Analysis of inputs 

received from 

associates, labor 

- Contact with international 

institutions 

 

- Designing new study 

programs 

 

- Accreditation of new 

study programs 

March 2021 

 

 

 

March 2021- 

September 

2021 

 

FECE 

 

FECE/ 

Departme

nts, Study 

committe

e, Faculty 

council, 

Senate 
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market, graduates, 

etc. 

 

 

 

 

 

KAA 

Support research-

based 

learning 

Developing 

flexible forms of 

teaching based on 

learning outcomes 

- Clear definition of 

syllabus learning 

outcomes for each 

study program 

March 2021- 

September 

2021 

 

FECE 

(FIEK)/ 

Departme

nts, Study 

committe

e, Faculty 

council 

Beter research-

based learning 

opportunities 

(adding a 

scientific research 

component) 

- Development of 

research-based 

learning techniques 

for study programs 

at all levels of 

study at FECE 

(FIEK) 

 

- Student support for 

participation in 

conferences, 

professional 

competitions and 

scientific 

workshops 

March 2021- 

September 

2021 

 

 

 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

FECE 

(FIEK)/ 

Departme

nts, Study 

committe

e, Faculty 

council 

 

 

 

FECE 

Development of 

teaching methods 

which increase the 

active 

participation of 

students during 

teaching 

 

- Development of 

interactive methods 

to involve students 

in the teaching 

process 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

FECE 

Supporting 

students in their 

employment 

efforts 

- Development of 

support 

mechanisms for 

FECE (FIEK) 

graduates 

 

- Development of 

mechanisms 

(Establishment of 

the FECE (FIEK) 

 

 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

 

 

FECE 

(FIEK) 
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career center) for 

employability 

reporting 

-  

Improving physical 

and virtual 

environments for 

FECE (FIEK) 

students 

Development and 

improvement of 

the physical 

environment and 

virtual equipment 

in FECE (FIEK) 

 

- Development and 

improvement of 

teaching hall 

infrastructure in 

FECE (FIEK) 

 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

 

 

UP/FECE 

Guarantee for the 

operation of 

technological 

equipment to 

support teaching 

methods 

- IT equipment and 

other resources 

brought in support 

of FIEK teaching 

methods 

 UP/FECE 

Providing library 

services and 

access to 

electronic 

resources 

- Updating FECE 

(FIEK) library 

services 

 

- Providing access to 

electronic resources 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

UP/FECE 

Encouragement for 

continuous capacity 

building for 

teaching staff 

Planning and 

selection of 

academic staff 

based on approved 

criteria 

- Transparent 

process of hiring 

teachers 

(application of 

applicable criteria 

and regulations, 

etc.) 

 

- Promotion and 

stimulation of 

FECE (FIEK) staff. 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

UP/FECE 

Develop teaching 

staff to understand 

more deeply how 

to facilitate 

research-based 

learning 

- Organizing 

adequate training 

for the 

development of 

teaching staff 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

UP/FECE 

Creating a strong 

partnership between 

Encourage 

talented students 

- Information 

sessions in Kosovo 

high schools to 

April 2021 FECE 
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academic satire and 

students 

 

to study at FECE 

(FIEK) 

promote study 

programs at FECE 

(FIEK) 

 Involvement of 

students in 

academic matters 

important to 

FECE (FIEK) 

Review of 

students' requests 

for improvement 

or drafting of new 

subjects in FECE  

- Involvement of 

students in issues 

related to the 

quality of teaching 

and learning in 

FIEK 

 

- Review and 

analysis of subjects 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

 

March 2021- 

June 2021 

 

FECE 

 

 

 

FECE/ 

Departme

nts, Study 

committe

e, Faculty 

council 

2.2. 

 

Development of 

monitoring 

mechanisms 

Survey with 

students, 

employers and 

graduates 

(alumni) in order 

to get feedback 

about the quality 

of teaching and 

learning in FECE 

(FIEK). 

 

- Conducting the 

survey in order to 

obtain inputs 

regarding the 

quality of teaching 

and learning in 

FECE (FIEK) 

March 2021- 

Continuous 

process 

 

FECE 

2.3. 

 

Drafting the 

expected results for 

all subjects and 

programs. 

Processing the 

expected results 

for all subjects 

and study 

programs 

 

Publication of 

evaluation results 

 

- Development of a 

system for 

measuring results 

 

- Development of 

instructions for 

subjects and 

programs 

 

- Establish 

continuous 

monitoring 

May 2021 – 

June 2021 

 

September 

2020- 

Continuous 

process 

UP/FECE 

 

 

 

 

UP 

2.4. 

 

Increasing the 

number of 

opportunities for 

FIEK staff and 

students to travel, 

Encourage and 

support short-term 

research trips for 

FECE's (FIEK's) 

- Annual research 

results 

 

- Travel support for 

academic staff 

 

 

 

 

UP/FECE 
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create global 

networks and 

increase their 

productivity. 

most active 

researchers. 

Promotion of 

mobility support 

funds 

 

March 2021- 

Continuous 

process 

2.5 

 

Development of 

doctoral study 

programs for fields 

of study at FECE 

(FIEK) 

Support for PhD 

study programs 

that will be 

developed in 

different 

disciplines 

- Development of 

PhD programs 
 

- Accreditation of 

these programs 
 

- Registration of 

students in these 

programs 

 

March 2021- 

September 

2021 

 

July 2021 

FECE 

 

KAA 

 

UP/FECE 

 

 

 

2.6 

 

Encouraging the 

inclusion of 

diaspora capacity in 

scientific/ artistic 

research and 

development 

activities. 

 

Establishing 

contacts and 

supporting 

researchers from 

the diaspora 

- Identification of 

contacts and 

researchers 

supporting the 

diaspora; 
 

- Creating a database 

of contacts of 

researchers from 

the diaspora; 

 

Aprill 2021- 

Continuous 

process 

FECE 

Raising academic 

integrity 

Addressing cases 

of plagiarism to 

academic staff and 

students. 

 

- Application of 

software tools 

June 2021- 

Continuous 

process 

FECE/ 

Ethics 

Council  

Supporting 

innovations and 

protecting the 

intellectual property 

of FECE (FIEK) 

teaching staff. 

Drafting the legal 

basis for 

innovations; 

Harmonization of 

the Law on 

Intellectual 

Property in FIEK 

regulations 

 

- Application of the 

regulation for 

innovations in UP; 

 

-  Mandatory 

introduction of the 

ethical declaration 

of intellectual 

property and 

innovation; 

June 2021- 

Continuous 

process 

UP/ 

FECE 
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Raising the level of 

university literature 

publications per 

student. 

Financial or 

technical support 

for the preparation 

of university 

literature 

 

- Staff support for 

publications 

2021-2022 UP - 

Publishin

g Council 

Establishing 

strategic 

partnerships with 

reputable 

international 

institutions 

 

Establishment of a 

legal basis for 

cooperation 

- Establishing 

cooperative 

relations with some 

strategic partners 

for FECE (FIEK) 

October 2020 FECE 

Dissemination / 

publication of 

information about 

opportunities for 

cooperation 

Relevant 

information about 

the possibilities of 

international 

cooperation 

 

- Provide relevant 

information on 

opportunities for 

international 

cooperation at least 

once every three 

months 

2020- 

Continuous 

process 

UP/FECE 

Drafting and 

implementing 3-

year plans for 

research activities 

in FECE (FIEK) 

Creating a 

working group to 

design a 3-year 

development plan. 

 

- Approval of the 

development of the 

3-year plan. 

2021 FECE/ 

Partners 

2.7 

 

Promoting 

academic and 

professional 

competencies for 

study programs at 

FECE (FIEK) 

Promotion of 

academic and 

professional 

competencies for 

all graduates 

aiming for 

employment in the 

public sector and 

in public life 

 

Research projects 

that meet the 

broad needs of 

society 

 

- Development and 

implementation of 

academic and 

professional 

competencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Development of 

research projects 

that meet the broad 

needs of society 

October 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 2021 

– Continuous 

process 

UP/ 

FECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECE 
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Establishing 

relationships with 

high schools in 

order to provide 

information and 

guidance to high 

school students 

and to support 

them to facilitate 

the transition from 

school to higher 

education. 

 

 

 

 

- Development of 

relations with high 

schools; 

  

- Organization of 

information 

sessions, etc. 

 

April 2020 

 

 

 

April 2020 

 

 

 

FECE 

 

 

 

FECE 

Increasing the 

potential of 

aluminum 

(graduates) for 

further 

development of 

FECE (FIEK). 

Development of 

the FECE (FIEK) 

aluminum 

database. 

- Development of 

mechanisms for 

contact aluminum 

(graduates) 
 

- Development of the 

aluminum database 
 

- Development of 

strategies for 

cooperation with 

aluminum 
 

- Encourage and 

maintain contact 

with aluminum 

 

 

 

 

 

March 2021 

– Continuous 

process 

 

 

 

 

 

FECE 

Make market 

analyzes to identify 

which programs are 

relevant to market 

needs. 

Consult FIEK 

Industrial 

Advisory Body 

- To analyze the 

recommendations 

received from this 

body and to look at 

the possibility of 

implementing these 

recommendations 

in study programs 

at FIEK 

 

May 2020 FECE 

Increase the number 

of partners in the 

labor market 

To increase the 

number of 

partners from the 

labor market in 

order to support 

professional 

- To look at the 

possibility of 

implementing the 

practice in other 

subjects as well 

April 2020- 

September 

2020 

FECE 
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practice in the 

respective 

companies 

 

 

 

 

 

2.8 

 

Increasing the 

number of students 

involved in all 

quality assurance 

processes at (FECE) 

FIEK 

Representation of 

students in all 

processes for 

quality assurance 

in FECE (FIEK) 

- Development of 

mechanisms for the 

representation of 

students in all 

processes for 

quality assurance in 

FIEK through their 

involvement in the 

process of 

reviewing study 

programs 

 

January 

2020– 

Continuous 

process 

UP/FECE 

Creating a system 

for accepting 

student feedback / 

reports related to 

study programs and 

services 

Reactions should 

be analyzed and 

used as a 

systematic 

mechanism for all 

study programs 

and student 

services. 

 

- Development of a 

systematic 

mechanism for all 

study programs and 

student services. 

January 

2020– 

Continuous 

process 

UP/FECE 

Selection of 

students involved in 

quality assurance at 

FECE (FIEK) 

FECE (FIEK) to 

determine the 

criteria for 

selecting students 

in quality 

assurance. 

- Selection of 

students based on 

defined criteria 
 

- Organizing relevant 

training for 

students 

participating in 

quality assurance 

activities 

 

April 2021- 

June 2021 

FECE 

4.3  Levels / Programs required by the market 

Mandatory objective 3: 

Levels / Programs required by the market 
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Strategic Initiative 3.1: 
Implement diploma programs in line with market needs.  

Do market analysis to identify which programs are relevant to market needs. 

Strategic Initiative 3.2: Develop measurable program results. 

Strategic Initiative 3.3: Increasing cooperation with the public and private sector. 

Mandatory objective 3: Levels / Programs required by the market 

Strat

egic 

Initi

ative 

Aim Tasks – Activities  
Measures 

 
Timeline  

Staff / 

Responsibility  

 

3.1 

Provide 

guidance and 

structure on 

what diplomas 

are needed to 

meet Kosovo's 

employment 

needs. 

- Create advisory 

committees for 

specific industries 

within the 

framework of UP 

academic units; 

- Cooperation with 

the Kosovo 

Chamber of 

Commerce. 

 

- To establish and 

approve the legal basis 

for the establishment 

of advisory groups; 

 

- Each faculty will set 

up an advisory 

committee. 

July 2021 – 

Continuous 

process 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 

-To institutionalize 

internship programs 

as part of curricula. 

- Each faculty should 

be supported / trained 

to organize the 

internship as part of 

the curriculum; 

- Each study program 

to implement the 

practice as part of the 

curriculum in each 

subject. 

September 

2021 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 
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 - The teaching 

officer, 

- IT official 

-Appropriate legal 

basis that clearly 

defines all 

mechanisms and 

instruments for 

providing 

professional 

programs in 

accordance with 

market 

requirements. 

- To develop an 

appropriate legal basis 

that clearly defines all 

mechanisms and 

instruments for 

providing professional 

programs in 

accordance with 

market requirements; 

-Develop and / or use 

labor market analysis; 

-Develop professional 

programs in 

accordance with 

market demands; 

-Acredit professional 

programs in 

accordance with 

market requirements; 

-To implement 

professional programs 

in accordance with 

market demands; 

- To perform an 

analysis after the 

implementation of 

professional programs 

(the need for review, 

the degree of 

July 2021 – 

Continuous 

process 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 
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employment 

opportunity); 

-Review of programs 

that do not conform to 

the needs of the labor 

market (reduction of 

existing programs 10% 

by resetting resources 

in adequate 

interdisciplinary 

programs). 

- Development and 

publication of the 

database. 

- Publishing the 

database. 

September 

2020 – 

Continuous 

process 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 

3.2 

Require the 

development of 

the program 

level according 

to the needs of 

the labor market. 

- Implementation of 

labor market 

studies. 

- To develop 

mechanisms for the 

implementation of the 

study of labor market 

demands. 

 

October 2020 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- Use existing external 

market studies. 

 

October 2020 
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- Prepare reports on 

market research 

results. 

 

December 

2020 

- The teaching 

officer, 

- IT official 

- To use the 

strategies of the 

Ministry of Labor 

and other 

government 

strategies; 

-Use external labor 

market forecasts 

(EU, USAID, GIZ, 

etc.) in order to 

absorb funds. 

 

- To prepare reports / 

documents that show 

the orientations of the 

labor market (Kosovo 

and international 

documents); 

December 

2020 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 

3.3 

Develop 

interactive 

relationships for 

the world of 

labor market and 

enterprise 

-To strengthen the 

triangle of 

innovative 

knowledge between 

education, research 

and business. 

- To develop the legal 

basis for the 

implementation of the 

triangle of innovative 

knowledge between 

education, research 

and business in each 

developed faculty. 

 

September 

2020 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 

-To institutionalize 

the practice and / or 

other forms of 

structured work as 

- To develop an 

appropriate legal basis 

that clearly defines all 

mechanisms and 

2020 

 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 
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part of the 

curriculum. 

instruments for 

implementation; 

- Acredit programs 

containing internship 

programs and / or 

other types of 

structured work 

experience as part of 

the curriculum; 

- To implement 

programs that contain 

practices and / or other 

types of structured 

work experience as 

part of the curriculum; 

- Conducting studies 

after the 

implementation of the 

program (need for 

review, degree of 

employment 

opportunity, etc.) 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 

-To organize an 

annual career fair 

related to special 

lectures and, 

discussions on 

career opportunities 

and career 

development. 

 

- CDC in cooperation 

with relevant faculties 

and relevant external 

stakeholders. 

December 

2020 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 
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- The teaching 

officer, 

- IT official 

Establish a 

roundtable on 

strengthening 

employment 

opportunities 

during which 

employees and 

relevant 

stakeholders reflect 

with university 

representatives 

(including the CDO 

and the CDC) on 

how to develop 

cooperative 

strategies to 

improve students' 

transition to the 

market. work. 

- To invite relevant 

stakeholders; 

- To organize the 

event; 

- To make the report of 

the result of this event. 

July 2020 

- Faculty Dean 

- The Vice 

Dean for 

Learning 

Issues, 

- Department 

heads, 

- Faculty 

Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 
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4.4 Human resources development 

Mandatoy Objective 4: 

Human resources development 

Strategic  

Initiative 4.1: 
Staff Organogram Development 

Iniciativa 

Strategjike 4.2: 
Increasing Traininig for Administrative Staff  

Iniciativa 

Strategjike 4.3: 
Recruiting 

 

Mandatory Obective 4: Human resources development 

Strate

gic 

Initiat

ive 

Objectives 
Tasks – 

Activities 
Measures Time 

Staff/ 

Rsponsibilities 

4.1 

Development of a of 

organizational structure 

table (current and future, 

organograms in each 

faculty). 

Defining divisional tasks 

and updating staff 

regulations based on 

needs. 

New 

Regulation 

Draft 

Defining of the 

FIEK 

organogram, 

which describes 

the duties and 

responsibilities 

of each one from 

staff members. 

Novembe

r, 

2020 

-The Dean of 

Faculty 

-The Dean for 

Learning Issues, 

-Department heads, 

-Faculty Secretary, 

- The teaching 

officer, 

- IT official 

4.2 

Dërgimi i stafit në kurse 

të shkathtësive gjuhësore 

dhe kompjuterike. 

-Around  

95% of 

administrati

-Defining the list 

of administrative 

staff who have 

an immediate 

January, 

2021 
- Faculty Secretary  
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Defining areas where 

training is needed 

Contact international 

donors 

Offering opportunities 

for staff to improve 

language and computer 

skills courses. 

ve staff is 

trained  

need for training 

in terms of 

language and 

computer skills. 

4.3 

Promoting a transparent 

recruitment process. 

Respecting all 

recruitment procedures. 

Selecting the most 

qualified staff. 

- Selecting 

the most 

qualified 

staff. 

-Publishing of 

timely calls / 

open positions; 

-Publishing calls 

/ competitions 

inopen positions 

the most popular 

media / 

newspapers 

and on the UP 

website; 

-Promotion of 

new positions; 

-Transparent 

selection process 

Continous 

Process 

-Members of 

review 

commissions 

-Faculty Council 
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4.5 Systems development 

Mandatory objective 5: 

System development 

 

Strategic 

Initiative 5.1: 
Competitive system of general (global) information. 

Strategic 

Initiative 5.2: 
Development of student services according to EU standards. 

Strategic 

Initiative 5.3: 
Developing a socialization system for students. 

Strategic 

Initiative 5.4: 
Development of Alumni Associations. 

Mandatory Objective 8: Globalization / Internationalization 

Strategic 

Initiative 
Objectives Tasks  – Activities Measures Time 

Stafi / 

Responsibilties 

5.1 

 

Inviting an agency 

outside of UP to 

evaluate 

SEMS potential 

and do 

recommendations 

to improve 

SEMS functions. 

-To incorporate new 

operations in 

SEMS; 

-Increase the level of 

security in SEMS. 

-New 

functional 

operations in 

SEMS. 

December, 

2020 

- Finance / IT 

Vice Rector 

- Eventual 

consultations 

(and on a 

voluntary 

basis) with the 

staff of the 

Department of 

Computer 

Engineering 
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Human resources 

modern electronic 

management System 

development 

. 

-To develop an 

electronic network 

system for 

monitoring the 

learning process (eg 

academic staff) in all 

academic units. 

-Number of 

electronic 

devices 

installed in 

classrooms 

and 

laboratories 

February, 

2021 

-Dean for 

Teaching and 

infrastructure 

issues 

- The teaching 

officer, 

 

4.6. Infrastructure Development 

Mandatory objective 7: 

Infrastructure Development 

Strategic 

Initiative 7.1: 
Inventory and digitalization of infrastructure in UP . 

Strategic 

Initiative 7.2: 
Development of master plan for infrastructure. 

Strategic 

Initiative 7.3: 
Strategy  development and managerial resources. 

 

Mandatory objective 7: Infrastructure Development 

Strate

gic 

Initiat

ive 

Objectives Tasks  – Activities Masat 
Afati 

Kohor 

Stafi / 

Responsibiliti

es 

7.1 

Evaluation and 

visual 

presentation of the 

-Development of the 

database in academic 

units and at the UP 

-Functionalization of 

the general 

infrastructure 

database. 

September 

2020 

-Vice 

Rector for 

Infactructur

e 
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structural 

capacities of UP. 

level. Digitalization 

of UP infrastructure. 

-Selecting students 

for carrying out the 

process of 

digitalization of UP 

infrastructure. 

-Faculty of 

Civil 

Engineerin

gand 

Architectur

e 

7.2 

Increasing the 

quality of 

infrastructure at 

least 10% by 

2019. 

To evaluate the 

needs and the plan of 

new facilities to be 

initiated by 2019. 

- Planning new 

facilities. 
July 2020 

-Vice 

Rector for 

Infactructur

e 

 

-Completion of 

administrative work 

for new facilities 

(location, project, 

permits, etc.). 

December 

2020 

-Vice 

Rector for 

Infactructur

e 

-

Procureme

nt office 

-Completion of 

construction of at 

least one new 

facility. 

December 

2021 

-Vice 

Rector for 

Infactructur

e 

-

Procureme

nt office 

Fastening the 

development and 

maintenance of green 

spaces on UP 

campuses. 

-Increasing the green 

area by 10% per year. 

December2

020 

-Vice 

Rector for 

Infactructur

e 
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-

Procureme

nt office 

7.3 

Utilizing UP 

infrastructure to 

implement the UP 

mission. 

- Using the 

infrastructure and 

facilities of UP as a 

property to complete 

the inventory of 

research laboratories 

and create the 

database;-Zhvillimi / 

përtëritja e formave 

për inventarizimin 

vjetor 

Inventory completion 

and database 

functionality; 

-Available forms. 

June 

2021 

 

-Vice 

Rector for 

Infrastractu

re 

-Audit 

office 

Implementation of at 

least two laboratory 

research activities 

from different units 

of UP per year. 

-Sixth research 

results 

Decmber 

2021 

-Vice 

Rector for 

Science 

-Offering third party 

laboratory services 

(business, industry, 

etc.). 

Annual income 

generated by UP 

laboratory services. 

December 

2021 

-Vice 

Rector for 

Infractructu

re 

-Finiance 

office 

-Investment in the 

modernization of at 

least two 

laboratories. 

-Investment in 

laboratories / 

equipment with 

Modernization of a 

number of 

laboratories 

December 

2021 

-Vice 

Rector for 

Infractructu

re 
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modern IT 

technology. 

-

Procureme

nt office 

 

4.7. Mandatory Objective: 8 Globalization / Internationalization 

Mandatory Objective 8: 

Globalization / Internationalization 

 

Strategic  

Initiative 8.1: 

Implementation of English language study / diploma programs with 

international partners 

Strategic  

Initiative 8.2: 
Increasing global partnerships 

Strategic  

Initiative 8.3: 

Increasing the number of scholarship applications (Office for 

International Cooperation) 

Strategic  

Initiative 8.4: 

Increasing the application of joint projects for obtaining international 

funds 

Strategic  

Initiative 8.6: 
Electronic database for managing international donations and projects 

Strategic  

Initiative 8.7: 

Increase of cooperation with the international non-university public or 

private corporations 

 

Mandatory Objective :8 Globalization / Internationalization 

Strate

gic  

Initiat

ive 

Objectives Tasks - Activities Measures 

Deadli

ne 

time 

Staff / 

Accoun

tability 
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8.1. 

Within 3 years, our 

Faculty will develop 

25% of the diploma 

programs / courses in 

English. 

-Identification of the best 

development programs 

in accordance with the 

needs of the market; 

-Identification of 

international partners; 

-Approval of programs; 

-Application of 

agreements; 

-Development of the 

curriculum; 

-Promoting programs 

abroad; 

-Student exchange; 

-Establishing a service 

team for international 

students. 

Evaluation of market needs; 

-Harmonization of faculty 

staff competencies; 

-Finding partners; 

-Providing financing funds; 

-Implementation of internal 

processes; 

-Implementation of material 

promotion; 

-Ensuring student 

accommodation; 

-Name a Service Group for 

International Students. 

 FECE 

8.2. 

-Increase the number 

of members in the 

Higher Education 

Associations. 

-Increase the number 

of MiMs with 

international HEIs 

-Implementation of 

cooperation with 

existing partners; 

-Presentation of MiM 

with priority; 

-Member of various 

international 

associations; 

-Financial support for 

the implementation of 

MiM. 

-To negotiate and prepare 

MiM; 

-To identify the faculty 

associations in special 

fields; 

-Apply to a targeted number 

of memberships in faculty 

associations; 

-Approve more relevant 

requirements of the target 

number for staff 

participation in 

conferences; 

2020

-

2022 

FECE 
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-Prepare a structured 

exchange of students based 

on bilateral agreements; 

-To approve more joint 

global interdisciplinary 

targeted projects. 

8.3.  

-Encourage students 

to apply; 

-Encourage academic 

staff to apply for 

scholarships; 

-Functionalization of 

the Center for 

Foreign Languages. 

-Use 90% of the 

scholarships offered by 

international partners 

-The Office for 

International 

Cooperation to inform 

the heads of departments 

about the calls for 

student exchange 

programs such as 

CEEPUS, Erasmus +. 

-Approve MiM with 

dormitories for 

international students and 

professors; 

-Prepare informative 

guidelines for international 

students and professors; 

-Assign a contact person for 

international cooperation in 

faculties. 

Octo

ber 

2021 

FECE 

8.4. -To present 

international calls for 

projects on a regular 

basis; 

-To train academic 

staff to design 

international 

projects; 

-Support all 

consortium initiatives 

for joint applications; 

-Support for 

application of 

projects by the 

-Employee and 

presentations in each 

department for current 

decisions; 

-Employee to write 

international projects; 

-Educations for EU-

funded projects (Horizon 

2020, ERASMUS +); 

-Allocation of money for 

co-financing of projects. 

-Use 90% of the 

international funds 

provided for UP; 

-Applications for new joint 

projects for ERASMUS, etc 

.; 

-At least from one project 

proposal per year in 

international programs (UP 

as a carrier or consortium 

partner). 

2020

-

2022 

FECE 
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Rectorate with co-

financing. 

8.6. 

Database for all 

international projects 

 

Integrate all projects into 

 a viewable database for 

 all FECE staff 

 

 

-ZIK to develop a database 

for projects, 

-ZIK to add all international 

projects to this database 

Dece

mber 

2020 

ZIK/F

ECE 

8.7. -To identify relevant 

institutions of interest 

for short-term / long-

term practice 

-Sign MiM and 

determine 

cooperation 

-MiM with international 

public and private 

institutions 

-In cooperation with 

embassies, to determine the 

relevant institutions; 

-Determine the contents of 

the cooperation; 

-To ensure that the practice 

is calculated as ECTS 

Octo

ber 

2020 

FECE 

 


