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MIRËNJOHJE  

Ky hulumtim është kryer me mbështetjen e partnerëve të 
Projektit USIA. I shprehim mirënjohjen tonë koordinatorëve të 
Projektit USIA në secilin institucion partner: Marsela Robo për 
kontributin e saj në kreun e kuadrit ligjor dhe politik; Albana 
Ndreu, Aris Tasho, Brikene Dionizi, Dardane Nuka, Diana Biba 
dhe Nevila Xhindi për mbështetjen që dhanë në organizimin 
e fokus grupeve dhe intervistave të thelluara; Dorina Gjipali 
për mbështetjen në sigurimin e cilësisë; dhe Uendi Çerma për 
mbështetjen me komunikimin dhe promovimin. 

U shprehim mirënjohjen tonë edhe përfaqësuesve nga univer-
sitetet, sektori i biznesit, shoqëria civile dhe media që morën 
pjesë në diskutimet në fokus grupe dhe në intervistat e thellu-
ara dhe që ndanë me ekipin e hulumtuesve përvojat dhe per-
spektivat e tyre të bashkëpunimit universitet-shoqëri.
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PËRMBLEDHJE

Historikisht, universitetet kanë luajtur një rol 
të rëndësishëm në shoqëri, duke shërbyer 
jo vetëm si qendra njohurish, hulumtimi e 
inovacionesh por edhe duke përgatitur breza 
të rinjsh për tregun e punës. Megjithatë, 
ndryshimet shoqërore në shekullin e fundit 
dhe zhvillimet e shpejta teknologjike kanë sjell 
evolucion të tregut të punës dhe kanë bërë që 
ndryshojnë pritshmëritë ndaj universiteteve. 
Po ashtu, dukuritë social-ekonomike dhe 
ngjarjet negative, të tilla si ato të shkaktuara 
nga pandemia COVID-19 dhe emergjenca 
klimatike, po ushtrojnë më shumë trysni mbi 
universitetet, duke i nxitur ato të transformohen 
dhe të bëhen novatore.

Universitetet u janë përgjigjur këtyre trysnive 
duke përqafuar të ashtuquajturin Misioni i 
Tretë, koncept që i konsideron ata si aktorë 
të gjithanshëm, në shumë disiplina dhe në 
zhvillim, duke kontribuar jo vetëm në arsim dhe 
kërkim shkencor, por edhe në zhvillimin social, 
ekonomik dhe kulturor. Po ashtu, universitetet 
përqafuan Modelin Triple Helix (Spirale e 
Trefishtë) të bashkëpunimit mes universitetit, 
industrisë dhe qeverisë, duke vepruar si 
ndërmjetës në përpjekjet për inovacione dhe 
duke promovuar një shoqëri të bazuar në dije. 
Duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm që 
luajnë shoqëria civile dhe media në zhvillimin 
e shoqërisë, Modeli Triple Helix u zgjerua 
më vonë duke i shtuar një tjetër dimension 

dhe duke e shndërruar kështu në Quadruple 
Helix (Spiralen e Katërfishtë), ku përfshihet 
universiteti (shkenca), qeveria (politika), 
industria, dhe shoqëria civile me mediat.

Në Shqipëri, universitetet përballen me sfida 
të mëdha për sa i përket cilësisë së kërkimit, 
transferimit të njohurive, bashkëpunimit me 
aktorë të jashtëm dhe krijimit të inovacionit 
me ndikim. Edhe pse janë pjesë e skemave të 
rëndësishme të BE-së, universitetet në vend 
ende luftojnë për të realizuar bashkëpunime të 
mirëfillta me aktorë të tjerë në shoqëri dhe për 
të krijuar vlerë të shtuar në procesin e zhvillimit.

Ky studim kërkimor synon të bëjë një 
vlerësim të nivelit dhe praktikave aktuale të 
bashkëpunimeve mes universiteteve dhe 
aktorëve të tjerë në Shqipëri dhe të ofrojë 
rekomandime për rritjen e ndërveprimit me 
aktorët e politikës, biznesit dhe shoqërisë civile 
në të ardhmen. Në këtë studim përdoret një 
qasje e kombinuar metodologjike me metoda 
të përziera: sondazh dhe analizim dokumentesh 
për mbledhjen sasiore të të dhënave si dhe 
intervista të thelluara dhe diskutime në fokus 
grupe për mbledhjen cilësore të të dhënave.

Studimi kërkimor evidenton se në Shqipëri 
bashkëpunimi mes universiteteve dhe aktorëve 
të tjerë është i pakët, bashkëpunim që duhet të 
jetë i institucionalizuar mirë, i qëndrueshëm, i 
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financuar dhe i promovuar. Numri më i madh i 
bashkëpunimeve ekzistuese bëhen me sektorin 
e biznesit, pasuar nga ato me shoqërinë civile 
dhe politikën dhe më pak me median. Pjesa 
më e madhe e bashkëpunimit ndodh në nivel 
individi, përveç bashkëpunimit me politikën ku 
numri më i madh bashkëpunimit është në nivel 
institucional.

Gjetjet nga ky studim kërkimor evidentojnë se 
faktorët kryesorë që pengojnë bashkëpunimin 
universitet-shoqëri kanë të bëjnë me 
financimin ose kërkimin e pakët, mungesën 
e informacionit dhe njohurive për aktivitetet 
kërkimore në universitete, ofertën akademike 

dhe inovacionin. Nga ana tjetër, mungesa e 
strategjisë (nga të gjithë aktorët) për ndjekjen 
në mënyrë të vazhdueshme të projekteve 
të bashkëpunimit dhe kurrikulat e vjetruara 
duket se bëhet faktor që pengon nxitjen e 
bashkëpunimit mes universitetit dhe shoqërisë.

Pjesa më e madhe e bashkëpunimeve mbeten 
në varësi të financimit nga donatorët apo 
vetëm me projekte dhe nuk përbëjnë një pjesë 
të rëndësishme të vizionit dhe strategjisë së 
aktorëve të përfshirë. Niveli dhe rregullsia e 
bashkëpunimit ndikohet edhe nga motivet 
dhe stimujt e kufizuar për hulumtuesit për t’u 
angazhuar në bashkëpunime me aktorë të tjerë.

PËRMBLEDHJE
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7 TABEL A E PËRMBA JTJES 
FISHA E PROJEKTIT

FISHA E PROJEKTIT 

Titulli i projektit Ndërmjetësim inovacionesh (innomediaries) universitet-shoqëri në Shqipëri: 

Bashkëprodhimi i njohurive dhe kërkimit me impakt 

Shkurtesa e 

projektit 

U-SIA 

Faqja zyrtare www.usia.al  

Buxheti i projektit 861,570 Euro 

Financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian 

Nr. i marrëveshjes  618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP 

Periudha e projektit 15/01/2021- 15/01/2023 

Koordinator i 

projektit 

Qendra Mesdheu – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 

Vendet 

pjesëmarrëse
 

Shqipëria, Serbia, Italia, Gjermania 

Partnerët e 

projektit 

1. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) 

2. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (DHTIT) 

3. Kolegji Profesional i Tiranës (KPT) 

4. Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër (ULGSH) 

5. Universitet Evropian i Tiranës (UET) 

6. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës (UAMD) 

7. Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AK KSHI) 

8. Qendra për Studime Krahasuese dhe Ndërkombëtare (QSKN) 

9. Qendra Shkenca dhe Inovacioni për Zhvillim (SCiDEV) 

10. Universiteti i Beogradit (UB) 

11. Universiteti i Studimeve Marconi (USM) 

12.
 

Këshilli i
 

Akreditimit të Arsimit të Lartë
 

Gjermani
 

(ACCEU)
 

Qëllimi dhe 

objektivat 

Objektivi i përgjithshëm i Projektit është nxitja e bashkëpunimit efektiv dhe të 
qëndrueshëm universitet -shoqëri në Shqipëri me ndikim në zhvillimin dhe 
procesin e integrimit evropian të vendit.  
 
Në mënyrë të veçantë projekti synon: 
 
OS1 – të përmirësojë kapacitetet e universiteteve në Shqipëri për 
bashkëprodhimin e njohurive dhe hulumtimeve me ndikim nëpërmjet 
mundësimit të transferimit të njohurive dhe njësive të ndërmjetësimit të 
inovacioneve  

OS2 – të prezantojë dhe zgjerojë bashkëprodhi min e njohurive në aspektin 
akademik dhe  të prakticitetit për veprim në kontekstin shqiptar me anë të 
ngritjes së rrjetit të partnerëve në

 
kuadër të

 
modelit

 
të

 
Spirales së Katërfishtë.

 

Rezultatet e 

pritshme 

Në fund të projektit, universitetet në Shqipëri do të kenë përmirësuar dhe 
zhvilluar kapacitetet për të bashkëprodhuar njohuri dhe hulumtime me 
ndikim si dhe do të mundësohet një bashkëpunim më efektiv dhe i 
qëndrueshëm mes universiteteve shqiptare dhe institucioneve publike, 
biznesit, shoqërisë civile, dhe medias në Modelin e Spirales së Katërfishtë. 
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SHKURTESA 

AKKSHI  Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit
AL  Arsimi i lartë
BE  Bashkimi Evropian
BUB  Bashkëpunimi universitet-biznes 
BUSH  Bashkëpunimi universitet-shoqëri 
FHE  Fusha e Hulumtimit Evropian
IA  Inteligjenca artificiale 
IAL  Institucionet e arsimit të lartë
KE  Komisioni Evropian
KI  Kërkim dhe inovacion
KZH  Kërkim dhe zhvillim
MASR  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
OECD  Organizata për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik
OZHQ  Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
QSH  Qeveria shqiptare
RRIUI  Rrjeti i Inovacionit Universitet-Industri 
TIK  Teknologjia e informacionit dhe komunikimit 
TNJ  Transferimi i njohurive
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I. HYRJE 

Partnerë të ndryshëm nga komuniteti 
akademik, politika, biznesi dhe shoqëria civile u 
bënë bashkë për të hartuar një projekt propozim 
për Programin Erasmus+ të Bashkimit Evropian 
me synim nxitjen e bashkëpunimit efektiv 
dhe të qëndrueshëm universitet-shoqëri në 
Shqipëri, me ndikim në zhvillimin dhe procesin 
e integrimit evropian të vendit. Projekti 
“Ndërmjetësim inovacionesh universitet-
shoqëri në Shqipëri: Bashkëprodhimi i 
njohurive dhe hulumtimeve me rëndësi” 
(USIA), i drejtuar nga Universiteti Mesdhetar i 
Shqipërisë dhe në partneritet me 11 partnerë të 
tjerë nga Shqipëria, Italia, Serbia dhe Gjermania, 
do të promovojë Modelin Quadrupple Helix 
(Spiralja e Katërfishtë) në Shqipëri dhe do t’u 
ofrojë mbështetje pesë universiteteve partnere 
për ngritjen dhe konsolidimin e Njësive të 
Transferimit të Njohurive dhe Ndërmjetësimit të 
Inovacioneve. Ky raport është rezultat i Paketës 
së Punës në  fazën ‘Përgatitja’ të Projektit 
USIA, të administruar nga Qendra Shkenca 
dhe Inovacioni për Zhvillim (SCiDEV). Qëllimi i 
tij është të bëjë një vlerësim të bashkëpunimit 
aktual mes universiteteve dhe aktorëve të 
jashtëm në Shqipëri për të informuar fazat e 
tjera të punës dhe aktiviteteve të Projektit USIA.

Ky studim kërkimor synon të bëjë një 
vlerësim të nivelit dhe praktikave aktuale të 
bashkëpunimeve mes universiteteve dhe 
aktorëve të tjerë në Shqipëri dhe të ofrojë 
rekomandime për rritjen e ndërveprimit mes 
universiteteve dhe aktorëve të politikës, biznesit 

dhe shoqërisë civile në të ardhmen. Objektivat 
specifike janë: (i) analizimi i praktikave aktuale të 
bashkëpunimit në pesë universitetet partnere 
të projektit USIA; (ii) identifikimi i faktorëve që 
mundësojnë dhe pengojnë bashkëpunimet 
mes universitetit dhe shoqërisë; dhe (iii) hartimi 
i rekomandimeve për përshtatjen e aktiviteteve 
të Projektit USIA bazuar në gjetjet e këtij 
hulumtimi dhe rekomandime të mëtejshme për 
aktorët e interesuar për Spiralen e Katërfishtë.

Në këtë studim përdoret një qasje e kombinuar 
metodologjike me metoda të përziera, si 
sondazh dhe analizim dokumentesh për 
mbledhjen sasiore të të dhënave si dhe 
intervista të thelluara dhe diskutime në fokus 
grupe për mbledhjen cilësore të të dhënave. Në 
total pyetësorit iu përgjigjën 219 pjesëmarrës 
nga pesë universitetet partnere në maj të 
vitit 2021. U plotësuan gjithsej pesë pyetësorë 
në nivel institucional. U realizuan gjithsej 17 
intervista të thelluara gjatë periudhës prill-
maj 2021. U organizuan gjashtë fokus grupe 
në qershor 2021 ku morën pjesë gjithsej 109 
pjesëmarrës. Të gjithë këta pjesëmarrës ishin 
aktorë të interesuar në Modelin Spiralja e 
Katërfishtë: universitetet, sektori i biznesit, 
politikëbërësit, shoqëria civile dhe media. Në 
total, në këtë hulumtim morën pjesë në të gjitha 
metodat e kërkimit 345 individë. Së fundi, gjatë 
gjithë këtij studimi kërkimor, u bënë analizime 
dokumentesh dhe u konsultuan edhe burime 
dytësore për të mbështetur të dhënat cilësore 
dhe sasiore me evidenca të tjera.
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II. KUADRI TEORIK 

Në Misionin e Tretë përfshihet angazhimi aktiv 
i universiteteve në aktivitetet e transferimit 
të njohurive si gjeneratorë të rëndësishëm 
të inovacioneve dhe zhvillimit ekonomik për 
qarqet ku veprojnë universitetet. OECD e 
përkufizon transferimin e njohurive (TNJ) si 
larmia e formave me anë të të cilave njohuritë 
e prodhuara nga universitetet dhe institucionet 
publike kërkimore mund të shfrytëzohen nga 
firmat dhe organizata të tjera për të gjeneruar 
vlerë ekonomike dhe sociale dhe zhvillimin 
e industrisë.1 Universitetet angazhohen në 
transferimin e njohurive nëpërmjet krijimit të 
njohurive të reja nga kërkimi, rritjes së kapitalit 
njerëzor të specializuar dhe transferimit të 
teknologjisë nga komuniteti akademik tek 
industria.2

Në transferimin e njohurive bëjnë pjesë, ndër 
të tjera, komercializimi i njohurive akademike, 
aktiviteti i patentave, lidhja mes industrisë 
dhe universiteteve, marrëveshjet e licencës 
dhe prodhimi i derivateve kërkimore (spin-
off). Universitetet mund të trajtojnë objektiva 
të ndryshme nëpërmjet aktiviteteve të 
transferimit të njohurive, si ofrimi i shërbimeve 

1 OECD “Komercializimi i hulumtimit publik. Prirje dhe 
strategji të reja”(Paris:Organizata për Bashkëpunimin 
dhe Zhvillimin Ekonomik: 2013) 

2  Lorenzo Compagnucci, Francesca Spigarelli “The Third 
Mission of University: A systematyc literatura review on 
potentials and constraints” Revista Shkencore-Para-
shikimi Teknologjik dhe Ndryshimi Social Vëllimi 161  
(Elsevier: 2020) f.1-30 I disponueshëm: https://www.sci-
encedirect.com/science/article/pii/S0040162520311100 
(Aksesuar më-shtator 2021) 

për personelin pedagogjik, përmirësimi 
i inovacioneve dhe përdorimi praktik i 
rezultateve të kërkimit, krijimi i burimeve që 
sigurojnë të ardhura shtesë, nxitja e zhvillimit 
ekonomik vendor, respektimi i politikave 
kombëtare dhe institucionale dhe promovimi 
i vlerës publike.3 Rritja e përqendrimit tek 
inovacioni si shtytës kryesor për shoqëritë tona 
po ndikon në misionin e çdo universiteti. Duke 
qenë se mësimnxënia e bazuar në projekte 
dhe bashkëkrijimi në hulumtim shkojnë drejt 
veprimtarisë kryesore të universitetit, Misioni 
i Tretë bëhet përherë e më shumë pjesë e 
integruar e misioneve kërkimore dhe arsimore.4

Modeli i Spirales së Trefishtë nënkupton 
që universitetet veprojnë si organizata 
ndërmjetëse për t’u angazhuar me aktorë të 
jashtëm, për të bërë shpikje dhe për të nxitur 
një shoqëri që mbështetet tek informacioni.5 
Modeli i Spirales së Trefishtë i marrëdhënies së 

3 Barry Bozeman, Heater Rimes, Jan Youtie “The evolving 
state-of-the-art in technology transfer research: Revis-
iting the contingent effectiveness” Politika Kërkimore 
Vëllimi 44 Çështja 1 (Elsevier:2015) f. 34-49 I disponue-
shëm: https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0048733314001127 (Aksesuar më-shtator 2021)

4  Thomas Jorgensen “Universities and innovation be-
yond the third mission” (Shoqata e Universiteteve 
Europiane:2019) i disponueshëm: https://eua.eu/
resources/expert-voices/88:universities-and-inno-
vation-beyond-the-third-mission.html (Aksesuar 
më-shtator 2021)

5  Loet Leydesdorff “The Triple Helix of University-Indus-
try-Government Relations” (Amsterdam:Universiteti i 
Amsterdamit:2012) f. 1-17 I disponueshëm: https://www.
leydesdorff.net/th12/th12.pdf (Aksesuar më-shtator 2021)
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ndërthurur universitet-industri-qeveri nxjerr në 
pah rëndësinë të bashkërendimit që në sistem 
të këtyre aktorëve dhe të dinamikave të tyre.6 

Modeli i Spirales së Katërfishtë mund të 
konsiderohet si përmirësim i perspektivës së 
Spirales së Trefishtë që nxjerr në pah rëndësinë 
e pjesëmarrjes së shoqërisë në kërkime dhe 
inovacione. Ky model jo vetëm që fokusohet 
tek aktorët nga komuniteti akademik 
(shkenca), qeveria (politika) dhe industria, 
por njeh edhe rolin në rritje që luan shoqëria 
civile.7 Helika e katërt në Spiralen e Katërfishtë 
përbëhet nga komponentët ose atributet e 
mëposhtme: ‘publiku me bazë median dhe 
kulturën’8, ‘shoqëria civile’ dhe ‘artet, kërkimi 
artistik dhe inovacioni i bazuar në arte’.9 

6 Lorenzo Compagnucci,Francesca Spigarelli “The Third 
Mission of University : A systematyc literatura review on 
potentials and constraints”  Revista Shkencore-Para-
shikimi Teknologjik dhe Ndryshimi Social Vëllimi 161 
(Elsevier: 2020) f. 1-30 I disponueshëm: https://www.sci-
encedirect.com/science/article/pii/S0040162520311100 
(Aksesuar më-shtator 2021)

7	 Nina Hasche,	 Linda Höglund,	Gabriel  Linton	 “Quadru-
ple helix as a network of relationships: creating value 
within a Swedish regional innovation system” Revis-
ta Shkencore e Biznesit të Vogël dhe Sipërmarrjes 
Vëllimi.  32,  Nr.  6	 (Suedi:	 Routledge	 Taylor	 and	 Francis	
Group:2020)	 f.	 523-544	 I	 disponueshëm:	 https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/08276331.2019.164313
4?scroll=top&needAccess=true (Aksesuar më-shtator 
2021)

8	 Elias	G.	Carayannis,	David	F.J.	“Mode 3’ and ‘Quadruple 
Helix : toward a 21st century fractal innovation ecosys-
tem Campbell” Menaxhimi i Teknologjisë Vëllimi. 46, 
Nr. 3/4  (Inderscience Enterprises Ltd: 2009) f. 201-234 
I disponueshëm: https://edisciplinas.usp.br/plugin-
f ile.php/3572572/mod_resource/content/1/8-carayan-
nis2009.pdf (Aksesuar më-shtator 2021)

9	 Elias	G.	Carayannis	Campbell,	D.F.	 “Developed democ-
racies versus emerging autocracies: arts, democracy, 
and innovation in Quadruple Helix innovation sys-
tems” Revista Shkencore Për Inovacion dhe Sipërmarrje 
3 Nr.12	 (Springer	Open:	2014)	 I	disponueshëm:	 	https://
innovation-entrepreneurship.springeropen.com/ar-
ticles/10.1186/s13731-014-0012-2 (Aksesuar më-shtator 
2021) 

Mund të parafrazohet edhe si dimensioni i 
demokracisë (demokracia e njohurive) ose 
dimensioni i shoqërisë së dijes në kontekstin e 
demokracisë.10 

Modeli i Spirales së Katërfishtë thekson rëndësinë 
e të pasurit një larmi agjentësh, aktorësh dhe 
organizatash: universitetet, ndërmarrjet e vogla 
dhe të mesme dhe korporatat e mëdha, të 
rregulluara në rrjete heterogjene dhe fluide 
inovacionesh dhe grupime njohurish.11 Modeli 
mund të kuptohet si rrjet marrëdhëniesh 
(aktorë, burime, aktivitete), ku ndërveprojnë 
organizatat publike dhe private në procese ku 
krijohen vlera për transformimin e inputeve 
të ndryshme në produkte të vlefshme për 
vetveten dhe të tjerët.12 

10  Po aty.

11	 Elias	G.	Carayannis,	David	F.J.	“Mode 3’ and ‘Quadruple 
Helix: toward a 21st century fractal innovation ecosys-
tem Campbell” Revista Shkencore-Menaxhimi i Te-
knologjisë Vëllimi. 46, Nr. 3/4 (Inderscience Enterprises 
Ltd:2009) f. 201-234 I disponueshëm: https://ediscipli-
nas.usp.br/pluginfile.php/3572572/mod_resource/con-
tent/1/8-carayannis2009.pdf (Aksesuar më-shtator 2021) 

12	 Nina Hasche,	Linda Höglund,	Gabriel Linton	“Quadruple	
helix as a network of relationships: creating value within 
a Swedish regional innovation system” Revista Shken-
core	e	Biznesit	të	Vogël	dhe	Sipërmarrjes	Vëllimi. 32, Nr. 6	
(Suedi:	Routledge	Taylor	and	Francis	Group:2020)	f.	523-
544 I disponueshëm: https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/08276331.2019.1643134?scroll=top&needAc-
cess=true (Aksesuar më-shtator 2021)
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Sistemi i arsimit të lartë në Shqipëri ka kaluar 
nëpër një sërë reformash. Më e fundit nga 
këto reforma nisi në vitet 2013-2014 me 
synim rritjen e cilësisë së institucioneve të 
arsimit të lartë, duke mbyllur disa programe 
studimi dhe institucione që nuk plotësonin 
kriteret e akreditimit. Kjo reformë synonte 
përmirësimin e arkitekturës qeverisëse të 
arsimit të lartë, organizimin dhe funksionimin 
e institucioneve të arsimit të lartë (IAL) dhe 
mekanizmat e financimit. Qëllimi i Strategjisë 
së re Kombëtare për Arsimin 2021-2026 është të 
promovojë një “Arsim të lartë gjithëpërfshirës 
që plotëson standardet ndërkombëtare të 
cilësisë, integritetin akademik e transparencës, 
dhe është promotor i zhvillimit ekonomik 
dhe shoqëror të vendit”.13 Strategjia pranon 
mospërputhjen mes mësimit teorik dhe në 
klasë dhe aftësive që kërkohen në tregun e 
punës. Kështu, strategjia synon të promovojë 
arsimin e bazuar në kompetenca, programet 

13 Ministria e Arsimit dhe Sportit “Draft-Strategjia Kom-
bëtare e Arsimit 2021-2026” (Ministria e Arsimit dhe 
Sporteve: Shqipëri: 2021) f. 90  I disponueshëm: https://
arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2021/05/Draft-Strate-
gjia-per-Arsimin-20212026.pdf?fbclid=IwAR1iov3xxk-
kNyGArTSoqe-2Dy7OOV5w5XlrpuubSCFtYpQglGq8T-
5k8EmI4  (Aksesuar më-shtator 2021)

e studimit ndërdisiplinor dhe marrëveshjet e 
formalizuara të praktikës ndërmjet IAL-ve dhe 
institucioneve politikëbërëse, agjencive dhe 
kompanive të sektorit privat. Po ashtu, ajo synon 
ta bëjë arsimin e lartë më të aksesueshëm, 
më transparent, më ndërkombëtar dhe të 
përafruar me Hapësirën Evropiane të Arsimit të 
Lartë (EHEA). 

Strategjia do të duhet të përafrohet me 
Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim 2021-2030 (në proces hartimi), me 
Paktin Universitar të Dhjetorit 201814, Planin 
Kombëtar për Integrimin Evropian 2020-
202215, me Axhendën Dixhitale dhe Planin 
Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të 
Infrastrukturës Dixhitale Broadband 2020-
202516, së bashku me detyrimet përkatëse që 
rrjedhin nga bashkëpunimi rajonal në kuadër 
të Procesit të Berlinit dhe Nismës së Ballkanit 
të Hapur.

14  Ministria e Arsimit dhe Sportit e Shqipërisë. “Draft-Pa-
kti Për Universitetin” (Ministria e Arsimit dhe Sportit: 
Shqipëri: 2019) I disponueshëm: https://arsimi.gov.al/
wp-content/uploads/2019/01/DRAFT-PAKTI-PER-UNI-
VERSITETIN.pdf (Aksesuar më-shtator 2021)

15	 Qëndra	 e	 Botimeve	 Zyrtare.	 “Vendim-Për miratimin e 
Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2020–2022” 
(Këshilli i Ministrave: Shqipëri:2020) I disponueshëm: 
https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/02/19/151 (Aksesuar 
më-shtator 2021)

16 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. “Plani Kombëtar 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Dixhi-
tale, Broadband 2020-2025” (Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë: Shqipëri: 2020) I disponueshëm: https://
www.infrastruktura.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/
national-plan-bband-en.pdf (Aksesuar më-shtator 2021)

III. KONTEKSTI LIGJOR DHE POLITIK 
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Me këtë studim synohej të bëhej një vlerësim 
i praktikave aktuale të bashkëpunimit mes 
universiteteve dhe aktorëve të tjerë në shoqërinë 
shqiptare dhe të ofroheshin rekomandime për 
rritjen e ndërveprimeve mes universiteteve 
dhe aktorëve të jashtëm në sferën e politikës, 
biznesit dhe shoqërisë civile. Në studim u 
përdor një qasje e kombinuar metodologjike 
me metoda të përziera: sondazh dhe analizim 
dokumentesh për mbledhjen sasiore të të 
dhënave si dhe intervista të thelluara dhe 
diskutime në fokus grupe për mbledhjen 
cilësore të të dhënave. Për këtë hulumtim u 
hartuan dy pyetësorë: një për akademikët dhe 
stafin në universitetet partnere dhe një tjetër 
për universitetet partnere që janë bërë pjesë e 
projektit (në nivel institucional). Nga ana tjetër, 
u realizuan intervista të thelluara dhe diskutime 
në fokus grupe me përfaqësuesit kryesorë të 
modelit të Spirales së Katërfishtë.

Gjetjet nga ky studim kërkimor nxjerrin në pah 
se bashkëpunimi mes komunitetit akademik 
dhe aktorëve të tjerë mbetet i ulët. Sipas rezu-
ltateve të sondazhit, numri më i madh i këtij 
bashkëpunimi të kufizuar bëhet me sektorin e 
biznesit, pasuar nga ato me shoqërinë civile dhe 
politikën dhe më pak me median. Gjithashtu, 
pjesa më e madhe e këtij bashkëpunim ngrihet 
me anë të rrjeteve të vetë individit dhe ka të bëjë 
kryesisht me ofrimin e ekspertizës së jashtme. 
Vetëm bashkëpunimi me sferën politike ngrihet 
në nivel institucional në kampionin e përzgjed-
hur në këtë studim.

Fondet e pamjaftueshme për hulumtime 
identifikohen si një nga sfidat kryesore për 
bashkëpunimin me aktorët e tjerë, ku shumica 
e të anketuarve thanë se i financonin vetë 
me fondet personale hulumtimet e tyre. Për 
sa i përket marrjes së financimit të BE-së 
për Hulumtim dhe Inovacion, të anketuarit 
raportojnë nivele të ulëta aksesi te këto 
fonde. Vështirësitë në ngritjen e zyrave të 
bashkëpunimit brenda institucioneve të tyre 
përkatëse dhe për hartimin e agjendave të 
pavarura dhe menaxhimin e burimeve të pakta 
për bashkëpunim me aktorë të tjerë në shoqëri 
si dhe mangësitë në strategjinë e arsimit të 
lartë (2015-2020) dhe në legjislacionin në fuqi 
kontribuojnë në nivele kaq të ulëta aksesi te 
këto financime.

Për më tepër, universitetet janë subjekt i 
burokracive dhe procedurave strikte që 
dëmtojnë aftësitë e tyre për të përfituar 
nga mundësitë e bashkëpunimit. Është 
veçanërisht e domosdoshme të lehtësohen 
dhe të thjeshtohen procedurat dhe rregullat 
që rregullojnë çështje të tilla si përditësimet e 
kurrikulave dhe administrimi i projekteve. Në 
të njëjtën kohë, universitetet duhet të krijojnë 
mekanizma për njohjen dhe shpërblimin e 
punës kërkimore të kryer nga anëtarët e stafit 
akademik. Këto do të përmirësonin shumë 
kapacitetin e universiteteve për t’iu përgjigjur 
zhvillimeve të jashtme, përfshirë këtu përshtatjen 
me nevojat e tregut dhe angazhimin me aktorët 
kryesorë jashtë komunitetit akademik.

IV. ANALIZA DHE PËRFUNDIME
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Pavarësisht niveleve në përgjithësi të ulëta të 
bashkëpunimit mes hulumtuesve dhe aktorëve 
të tjerë kryesorë, të anketuarit thonë se disa 
arsye për nxitjen e bashkëpunimit mes dy 
grupeve janë si vijon: 
(i)  rritja profesionale dhe rritja e të ardhurave: 

rrjetëzimi, përvetësimi i njohurive, zhvillimi i 
aftësive, përfitimet financiare, shkëmbimi i 
përvojat, opsionet e lëvizshmërisë, promov-
imi publik dhe diversifikimi i ekspertizës; 

(ii)  zhvillimi i kurrikulës dhe përmirësimi i 
mësimdhënies; 

(iii)  praktikat e studentëve dhe panairet e punës; 
(iv)  kontributi në zhvillimin rajonal, në komu-

nitet dhe shoqëri në përgjithësi (universitet 
i angazhuar); dhe 

(v)  cilësia e kërkimit dhe komunikimi me audi-
enca të ndryshme: Aksesi tek të dhënat, 
teknologjia, proceset e vendimmarrjes dhe 
problemet e jetës reale; fondet kërkimore 
dhe projekte të përbashkëta; bashkëpunim 
në hulumtime; publikimi i hulumtimeve të 
aplikuara dhe të orientuara drejt politikave; 
dhe komunikimi me audiencat e jashtme 
dhe publikun e gjerë.

Bashkëpunimi universitet-biznes 

Bashkëpunim mes hulumtuesve dhe sektorit të 
biznesit mbetet në nivele të ulëta. Këtu dalin dy 
perspektiva të qarta për sa i përket arsyes përse 
bashkëpunimi mes komunitetit akademik dhe 
industrisë është i ulët: 
i)  mospërputhje mes procesit të ngadaltë 

që karakterizon kërkimet akademike dhe 
natyrës së shpejtë të vendimmarrjes të sek-
torit privat; dhe, 

(ii)  perceptimet e shtrembëruara për kërkesat 
dhe nevojat e të dy palëve. Të anketuarit 
nga komuniteti akademik konstatojnë se 
ka shumë pak (në mos asnjë) mundësi për 
bashkëpunim, se interesi i biznesit për të 
financiar hulumtimet është i ulët, dhe se të 

dy palët kanë mospërputhje për sa i përket 
qëllimeve të kërkimit. 

Të anketuarit nga komuniteti i biznesit por 
edhe ata që punojnë në universitete rithekso-
jnë se kurrikula në universitetet shqiptare është 
e vjetruar: kjo kurrikul nuk i përgjigjet nevo-
jave të tregut për ekspertizë, ku të diplomuarit 
kanë nevojë për trajnim në vendin e punës me 
të filluar marrëdhëniet e punës. Po ashtu, të dy 
palët theksojnë mungesën e besimit të ndërs-
jellë dhe mungesën e ndërgjegjësimit dhe 
informimit për mundësitë për bashkëpunim.

Edhe ai bashkëpunim i pakët që bëhet ka në 
qendër konsulencën për zhvillimin e biznesit; 
kërkime tregu dhe sondazhet, trajnimin e 
punonjësve dhe ngritjen e kapaciteteve, 
përfshirë menaxhimin e burimeve njerëzore. 
Megjithatë, forma më e zakonshme e këtij 
bashkëpunimi është koordinimi i praktikës së 
studentëve, punësimi dhe organizimi i panaireve 
të punës. 

Bashkëpunimi universitet-politikë

Edhe pse i rrallë, pjesa më e madhe e bashkë-
punimit mes universiteteve dhe politikës ndodh 
në nivel institucional. Hulumtuesit konstatojnë se 
disa nga arsyet për mungesën e bashkëpunimit 
me politikën (qeverisjen në nivel vendor dhe 
qendror) është mungesa e mundësive, mungesa 
e aksesit tek institucionet politikëbërëse, 
mungesa e projekteve të përbashkëta për të 
mundësuar këtë bashkëpunim, mungesa e 
interesit për bashkëpunim nga të dy palët, 
fokusi i kërkimeve nuk lidhet me politikën, dhe 
qëndrimi personal i studiuesve për të mos u 
marrë me “politikë”.
Studiuesit bashkëpunojnë me sektorin e politikës 
në fushën e konsulencës për hartimin, rishikimin 
dhe vlerësimin e strategjive kombëtare dhe/ose 
vendore, të dokumenteve dhe raporteve të poli-
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tikave publike,  për ngritjen e kapaciteteve dhe 
trajnimet, për shkrim projektesh, për koordin-
imin e praktikave të studentëve, punësimin dhe 
organizimin e panaireve të punës, organizimin 
e konferencave, seminareve dhe tryezave të 
rrumbullakëta, konsulenca ligjore, dhe për plan-
ifikimin strategjik për dixhitalizimin.

Bashkëpunimi universitet-shoqëri civile

Bashkëpunimi institucional mes universi-
teteve dhe shoqërisë civile është i ulët, krye-
sisht për shkak të mungesës së mundësive 
dhe interesit për hulumtime, për shkak të 
kufizimeve që karakterizon vendin e punës, 
shoqëria civile nuk është e angazhuar në 
veprimtari kërkimore, mungesa e pro-
jekteve të përbashkëta, përvojë e pasuk-
sesshme e mëparshme në këtë bash-
këpunim. Megjithatë, bashkëpunimi në 
nivel individi është i shpeshtë dhe i kon-
soliduar. Kjo ndodh zakonisht kur eksper-
tiza e jashtme individuale ofrohet si pjesë 
e projekteve afatshkurtra dhe si veprim-
tari specifike konsulence për organizatat e 
shoqërisë civile, marrëdhënie që bazohen 
tek lidhjet që bëhen me anë të rrjeteve të 
vetë hulumtuesit. 

Aktivitetet kryesore që vijnë nga 
bashkëpunimi me shoqërinë civile janë 
angazhimi në veprimtari dhe kërkime 
të orientuara drejt politikave, përfshirë 
këtu edhe angazhimin e studentëve në 
hulumtime, shkrimi i projekteve dhe 
aplikimet e përbashkëta, programet e 
ngritjes së kapaciteteve, menaxhimi i 
projekteve dhe kërkimeve, organizimi i 
konferencave, seminareve dhe i leksioneve 
të hapura, publikimet shkencore; maratona 
informatike dhe aktivitete të tjera me 
pjesëmarrje që kanë në qendër studentët, 
dhe mbështetja institucionale.

Bashkëpunimi universitet-media

Një përqindje e vogël e të anketuarve 
raportojnë se bashkëpunojnë edhe me 
median. Një bashkëpunim i tillë nis kryesisht 
në bazë të projekteve të financuara nga 
donatorët, nga përvoja personale në media 
dhe që më pas kalon në komunitetin 
akademik, nga lidhjet dhe rrjetet personale, 
si pjesë e përpjekjeve të universitetit për 
marketing dhe marrëdhënie me publikun, 
nga përfshirja në organizatat e shoqërisë 
civile që punojnë me mediat si Instituti 
Shqiptar i Medias.

Ky bashkëpunim i ulët duket se vjen nga 
mungesa e kërkesës për rezultate kërki-
more nga mediat dhe gazetarët, nga 
mungesa e mundësive; nga aftësitë e pam-
jaftueshme dhe ekspertiza e kufizuar e 
studiuesve për të komunikuar rezultatet e 
kërkimit; nga mungesa e kontakteve dhe e 
lehtësimit të ndërveprimeve; nga përqen-
drimi më shumë në karrierën akademike 
dhe marrjen e titujve/gradave shkencore 
dhe jo për komunikimin e hulumtimeve; 
nga mungesa e interesit personal për të 
qenë të pranishëm në media dhe nga 
mungesa e besimit te kapacitetet e gaze-
tarëve për t’i prezantuar ashtu siç duhet 
gjetjet dhe rezultatet shkencore si arsye 
për mungesën e një bashkëpunimi më të 
gjerë me mediat.

Përfaqësuesit e medias që morën pjesë në 
diskutimet në fokus grupe mendojnë se 
universitetet e konsiderojnë bashkëpunimin 
me median si mjet për të qenë të pranishëm 
në edicionet e lajmeve, por nuk e kuptojnë 
se po përfitojnë nga një shërbim që në fakt 
është me pagesë. 
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Rekomandime për universitete: 

• Të përditësohet dhe modernizohet kur-
rikula, në mënyrë që universitetet të mos 
prodhojnë vetëm njerëz të gatshëm për 
tregun e punës por njerëz të gatshëm edhe 
për jetën. Kurrikula duhet të përditësohet 
dhe përmirësohet duke u mbështetur në 
studime të mirëfillta të tregut dhe duke 
pasur parasysh edhe misionin dhe vizionin 
e institucionit. Një gjë e tillë do të bënte të 
mundur që programet e hartuara të përm-
bushin nevojat e tregut dhe që të diplo-
muarit të jetë të pajisur me aftësitë për të 
shkëlqyer në fushat e tyre.

• Të sigurohet cilësia e hulumtimeve duke 
investuar në ngritje kapacitetesh për të 
përmbushur pritshmëritë që studiuesit 
mund të prodhojnë hulumtime të fjalës 
së fundit të shkencës, që të jetë me dobi 
dhe të përdoret nga aktorë të ndryshëm të 
shoqërisë. Këto hulumtime duhet të sho-
qërohen me përpjekjet për ndarjen e për-
vojave dhe njohurive me të tjerët. 

• Të krijohen njësi të dedikuara për koor-
dinimin e bashkëpunimit me shoqërinë, 
si Zyra e Transferimit të Njohurive, Zyra e 
Bashkëpunimit, apo Qendra Burimore, si 
dhe baza ta dhënash me informacione ku 
të kenë akses edhe aktorët e tjerë. Kështu 
trajtohet jo vetëm mungesa e informa-
cionit por edhe ulet burokracia për ven-
dosjen e bashkëpunimit institucional me 

aktorë të ndryshëm.
• Të njihet dhe shpërblehet angazhimi 

i stafit në hulumtime dhe projekte të 
tjera. Kjo mund të arrihet me anë të ndry-
shimit të përshkrimit të punës dhe me 
shpërblime financiare. 

• Të institucionalizohet bashkëpunimi 
duke nënshkruar marrëveshje zyrtare si 
dhe duke programuar takime të rregullta 
dhe të shpeshta mes aktorëve të përf-
shirë me qëllim miratimin e programeve të 
punës me interes të përbashkët. Universi-
tetet duhet të bëjnë përpjekje për zgjeri-
min e fushave të bashkëpunimit.

• Seminaret për kapacitetet administra-
tive duhet të drejtohen nga universitetet 
proaktive, kur përfaqësues nga të gjitha 
palët (komuniteti akademik, biznesi, sho-
qëria civile dhe media) të mësojnë më 
shumë për temat “administrative”, si, p.sh.,, 
të kuptojnë ciklin e hartimit të politikave, 
aplikimi për projekte, gjetje fondesh, 
tatimet, etj.

• Të krijohet kultura organizative në 
mënyrë që universitet të bëjnë pjesë të 
praktikave të tyre të punës dhe kulturës 
së mësimdhënies dhe kërkimit edhe bash-
këpunimin me sektorë të tjerë të shoqërisë, 
gjë që u bën të mundur të rrisin rëndësinë 
e mësimdhënies, rritjen e mundësive për 
punësim të të diplomuarve, rritjen e rëndë-
sisë së hulumtimit, përmirësimin e ndik-
imit të hulumtimeve në shoqëri, sigurimin 
e financimeve për kërkime dhe inovacione, 

V. REKOMANDIME
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dhe përmirësimin e profilit dhe njohjes së 
emrit të tyre. 

• Universitetet duhet të lidhen me orga-
nizatat e shoqërisë civile duke ndarë 
me to planet që kanë për hulumtimet, 
mësimdhënien dhe veprimtari të tjera 
dhe mundësitë për t’u angazhuar në nivel 
vendor dhe për të hartuar plane të për-
bashkëta kërkimore dhe veprimi në nivel 
vendor. Po ashtu, universitet duhet t’i 
ftojnë organizatat e shoqërisë civile që të 
bëhen pjesë e aplikimeve të përbashkëta 
për financime.

• Të forcohet kultura e brendshme e orienti-
mit të zhvillimit të tezave drejt çështjeve 
me rëndësi për zhvillimin në nivel vendor 
nëpërmjet bashkëpunimit me organizatat 
e shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë. 

• Universitetet duhet të bëjnë përpjekje të 
përbashkëta për përmirësimin e mundë-
sive për rrjetëzim për stafin e tyre dhe të 
sigurojnë bashkëpunim më të ngushtë me 
mediat duke ngritur kapacitetet për komu-
nikimin e kërkimeve të tyre shkencore. 

• Të përmirësohet kurrikukla e gazetarisë 
shkencore dhe e të dhënave në nivel IAL 
si në universitetet publike ashtu edhe ato 
private. 

• Të përmirësohet përhapja e hulumtimeve 
me anë të shtimit të burimeve dhe ngritjes 
së kapaciteteve të zyrave të marrëdhënieve 
me publikun, duke hartuar udhëzime për 
studiuesit për format e angazhimit me 
median dhe me anë të trajnimit të stafit 
për teknikat e komunikimit të temave 
shkencore. Në këtë mënyrë do të bëhej e 
mundur që: 
(i) Të rritet sasia e informacionit për llojet 

e projekteve kërkimore që po zbatohen 
aktualisht nga universitetet shqiptare;

(ii) Të kuptohet më mirë se si mund të jenë 
të dobishme rezultatet kërkimore për 
aktorët e tjerë, veçanërisht për kom-
panitë e sektorit privat; dhe, më pas

(iii) Kompanitë shqiptare të shkojnë grad-
ualisht drejt kulturës së punës ku 
pranohet bashkëpunimi me sektorin 
e kërkimit shkencor. Për këtë gjë, një 
fillim i mirë do të ishte promovimi 
i rasteve të bashkëpunimit të suk-
sesshëm, ku do të evidentoheshin 
aftësitë e studiuesve shqiptarë si dhe 
përfitimet e ndërsjella nga nisma të 
tilla.

Rekomandime për bizneset

• Të jenë më proaktivë dhe të hapur ndaj 
ideve të mundshme për bashkëpunim me 
universitetet.

• Të kontribuojnë aktivisht në riformulimin 
e kurrikulave universitare. Gjithashtu, 
biznesi duhet t’i ftojë universitetet për 
organizimin bashkërisht të seminareve, 
trajnimeve dhe/ose uebinareve për ten-
dencat e reja të tregjeve, për teknolog-
jitë, etj. nga të cilat do të përfitonin si vetë 
bizneset ashtu edhe pedagogët dhe stu-
dentët. 

• Të kontribuojnë në shërbimin e karrierës 
në universitete me qëllim orientimin e reg-
jistrimeve në universitet dhe diplomimeve 
në to që përmbushin nevojat e bizneseve, 
duke subvencionuar tarifën e shkollimit 
për një numër të caktuar studentësh që 
regjistrohen në programe të caktuara dhe/
ose duke ofruar bursa për ta. Po ashtu, 
bizneset mund t’i orientojnë hulumtimet 
duke i (bashkë)financuar ato në tema dhe 
fusha të caktuara. 

• Të ruajnë bashkëpunimin tashmë të suk-
sesshëm me universitetet për programet 
e praktikës, panairet e punës, punësimet, 
dhe të përshtaten drejt sektorëve me 
përparësi, si TIK, industritë krijuese, dhe 
turizmi. Në këtë mënyrë, bizneset mund 
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të identifikojnë, rekrutojnë dhe integrojnë 
të diplomuar që u përshtaten nevojave të 
tyre. Në të njëjtën kohë, përmes këtij bash-
këpunimi, bizneset mund të përvetësojnë 
kompetenca për përmirësimin e aftësive 
dhe njohurive të stafit që kanë të punësuar 
aktualisht.

• Të investojnë në kërkim dhe zhvillim 
në partneritet me universitetet për të 
pasur akses te zbulimet dhe inovacio-
net më të fundit, akses te njohuritë me 
qëllim përmirësimin e proceseve, produk-
teve, shërbimeve dhe aktiviteteve të tjera 
aktuale të biznesit dhe akses te bizne-
set novatore dhe rezultatet kërkimore në 
mënyrë që të sigurojnë përmirësimin e 
profilit të markave të tyre.

Rekomandime për politikën

• Të ushtrojë rolin rregullator, që ndikon në 
praktikat e performancës së hulumtimeve 
të universiteteve, në rrugën e rritjes në kar-
rierë dhe që i jep formë regjimit të të dre-
jtave të pronësisë intelektuale;

• Të përmirësojë klimën e biznesit dhe 
të krijojë stimuj financiarë me qëllim 
nxitjen e bashkëpunimit mes universi-
teteve dhe kompanive të sektorit privat. 
Këto mund të jenë në formën e stimujve 
tatimorë për bizneset që ofrojnë bursa, 
praktika stazhi dhe punësime për stu-
dentët.

• Të rrisë përfshirjen e të gjitha minis-
trive të linjës. Në përgjithësi, arsimi i 
lartë dhe kërkimi shkencor shihen si kom-
petenca të Ministrisë së Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë (MASR). Megjithatë, një nga të 
anketuarit besonte se kjo është e pasaktë 
për dy arsye: (i) Vetë MASR e konsideron 
arsimin e lartë të ndryshëm nga kërkimi 
shkencor. Në fakt, kjo reflektohet edhe 

në kuadrin ligjor, ku strategjisë së përfun-
duar së fundmi për arsimin e lartë i mun-
gojnë masat për kërkimin shkencor; dhe 
(ii) me qëllim promovimin e modeleve të 
bashkëpunimit të Spirales së Trefishtë 
dhe Katërfishtë, është e domosdoshme të 
ndërmerren përpjekje ndërministrore, në 
mënyrë që të gjithë aktorët dhe sektorët 
me prioritet kombëtar të përfaqësohen 
ashtu siç duhet.

• Të rrisë financimin publik për kërkimet 
dhe të përmirësojë procedurat e AKK-
SHI-t për ndarjen e fondeve. Financimet 
nga AKKSHI janë veçanërisht të rëndë-
sishme për nxitjen e komunitetit vendor 
të kërkimeve shkencore duke pasur para-
sysh se sa të vështirë e kanë ata të akse-
sojnë fonde nga BE dhe nga institucio-
net e tjera kërkimore ndërkombëtare. 
Procesi me anë të të cilit ndahen fondet 
kërkimore të AKKSHI-t  (nëpërmjet thir-
rjeve tematike për propozime) duhet të 
jenë sa më transparente dhe efikase që 
të jetë e mundur. 

 Ky financim duhet të përdoret:
- Për të nxitur bashkëpunimin mes uni-

versiteteve dhe aktorëve të tjerë të sho-
qërisë;

- Për të përafruar thirrjet tematike për 
propozime me prioritetet e zhvillimit 
kombëtar të përcaktuara në doku-
mente si Strategjia Kombëtare për 
Zhvillim dhe Integrim;

- Për të promovuar shkencën e hapur 
në mënyrë që rezultatet e kërkimit që 
përftohen nëpërmjet fondeve publike 
t’i bëhen të ditura dhe të aksesueshëm 
çdokujt që është i interesuar;

- Për të nxitur bashkëpunimin e njësive 
kërkimore në vend dhe në rajonin 
e Ballkanit Perëndimor si dhe për-
dorimin e përbashkët të infrastruk-
turës kërkimore (infrastruktura e 
hapur). Një mënyrë për të arritur këtë 



20VLERËSIM I BASHKËPUNIMEVE
UNIVERSITET-SHOQËRI NË SHQIPËRI

gjë do të ishte zbatimi i masave të buta 
ose i instrumenteve, si ofrimi i shërbi-
meve të caktuara mbështetëse për 
rrjetëzim, gjetja e partnerëve, aplikimi 
për grante dhe aktivitete promocionale 
për rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje 
me rëndësinë e bashkëpunimit.

• Të angazhohet me universitetet dhe 
aktorët e tjerë me qëllim përballimin 
sa më mirë të skenarëve të krizave. 
Në kuadër të pakësimit të rrezikut nga 
katastrofat, politika duhet të krijojë 
praktikat dhe mekanizmat që bëjnë të 
mundur angazhimin e shpejtë dhe të 
efektshëm gjatë krizave, uljen e efekteve 
të krizave të tilla dhe përmirësimin e qën-
dresës.

• Të pilotojë nisma për forcimin e mar-
rëdhënieve mes komunitetit akademik 
dhe politikës me anë të:
- Programeve të dedikuara për stazhin 

dhe praktikën e punës nëpërmjet të 
cilave të diplomuarve dhe studiuesve të 
ardhshëm do t’u ofrohej një mundësi e 
vlefshme për t’u njohur me dinamikën 
dhe proceset e punës në institucionet 
publike, në kompanitë e sektorit privat 
dhe/ose organizatat e shoqërisë civile 
dhe media; ose

- Nismave “Pas një studiuesi” të cilat 
do t’u mundësonin profesionistëve 
dhe specialistëve të institucioneve 
politikëbërëse të kalojnë kohë në 
një departament akademik dhe të 
kuptojnë procesin e kërkimit shkencor. 
Supozimi bazë këtu është se rritja e 
pranisë në to do të bënte që të kupto-
hen më mirë stimujt dhe praktikat që 
rregullojnë këta sektorë dhe nga ana 
tjetër do të përmirësonte besimin mes 
aktorëve.

Rekomandime për shoqërinë civile

Përfaqësuesit e shoqërisë civile që u intervistuan 
për këtë studim kishin nivele të ndryshme besimi 
për të ardhmen e bashkëpunimit institucional 
mes universiteteve dhe shoqërisë civile. Ata 
besonin se ky bashkëpunim është përgjithësisht 
i panevojshëm duke qenë se studiuesit si 
individë nga komuniteti akademik dhe shoqëria 
civile janë plotësisht të integruar me njëri-tjetrin, 
ndërsa bashkëpunimi në çdo nivel institucional 
do të sillte vetëm më shumë burokraci dhe pa 
vlerë të shtuar. Për të trajtuar këto perceptime të 
gabuara, organizatat e shoqërisë civile duhet:
• Të angazhohen në krijimin e urave të 

bashkëpunimit institucional mes sho-
qërisë civile dhe komunitetit akademik:

• Duke u bërë të mundur lektorëve nga 
universitetet të punojnë për pak kohë si 
bashkëpunëtorë shkencorë në organizata 
të shoqërisë civile me qëllim sensibilizimin 
e studiuesve për mënyrën si funksionon 
shoqëria civile, ndërkohë që i ofrojnë kësaj 
të fundit aftësitë e tyre për hulumtime në 
projekte me interes/ndikim të drejtpërdre-
jtë në shoqëri;
- Duke krijuar një databaze me ekspertë 

nga universitetet, që mund të përdoren 
nga organizatat e shoqërisë civile kur 
kanë nevojë për ekspertizë;

- Duke u bërë partnerë në projekte kërki-
more për grada shkencore.

• Të kontribuojnë në rritjen e promovi-
mit të rasteve të bashkëpunimit të suk-
sesshme duke u bërë jehonë atyre në 
organe të ndryshme të mediave.

• Të shfrytëzojnë procesin e integrimit 
evropian dhe detyrimeve që rrjedhin 
prej tij për qëndrimet që duhen mbajtur 
në lidhje me kërkesën për hulumtime, 
përfshirjen e universiteteve në përpjekjet e 
tyre të vazhdueshme që kanë si tematikë 
mbrojtjen e interesave.
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Rekomandime për mediat 

Edhe për sektorin e mediave dalin një sërë 
rekomandimesh:
• Politika e redaksive duhet të ndryshohet 

për të përfshirë raportime edhe nga akti-
vitetet e universiteteve, si kërkime shken-
core.

• Kryeredaktorët duhet të kontaktojnë 
dhe të lidhen me departamentet/univer-
sitetet që kanë interes të krijojnë kuadrin 
e bashkëpunimit mes mediave dhe uni-
versiteteve në fusha me interes të për-
bashkët.

• Shoqatat e gazetarëve dhe organizatat 
për zhvillimin e medias duhet të përqen-
drohen në trajnimin e gazetarëve për për-
dorimin e hulumtimeve për raportim, duke 
forcuar kështu lidhjet me universitetet, 
ndërkohë që rritet cilësia e hulumtimeve.

• Komuniteti i donatorëve që punojnë 
me mediat lokale duhet të përfshijnë 
në metodologjinë e tyre elementë të 
ndërveprimit me universitetet me qëllim 
që raportimi për hulumtimet të bazohet 
në informacione.

• Gazetarët duhet të kërkojnë mbështetje 
nga studiuesit, në nivel gazetari dhe insti-
tucioni, me qëllim rritjen e cilësisë së raporti-
mit të tyre. 




