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PLANI I VEPRIMIT TE FAKULTETIT TE SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
Fakulteti: Shkenca Kompjuterike
Prioriteti Nr. 1: Universiteti Shoqëria dhe Tregu i Punës
Qëllimi
Ndërlidhja e studimeve me nevojat e
shoqërise dhe tregut te punës në
sektorin publik dhe privat.

1.1. Harmonizimi i programeve
studimore me tregun e punës
(a,c)

Aktivitet
et

Kostoja
financiare
 Krijimi i ekipit në kuadër të
 Përcaktimi i detyrave për ekipin  Përcaktimi i detyrave për  Përcaktimi i detyrave për  Përcaktimi i detyrave  Përcaktimi i detyrave 1000 €/vit
Fakultetit për vlerësimin e
vlerësues (Qershor)
ekipin vlerësues
ekipin vlerësues
për ekipin vlerësues
për ekipin vlerësues
kërkesave të tregut të punës  Realizimi i detyrave të ekipit
(Qershor)
(Qershor)
(Qershor)
(Qershor)
(Qershor).
(Korrik-Shtator)
 Realizimi i detyrave të
 Realizimi i detyrave të  Realizimi i detyrave të  Realizimi i detyrave të
 Përcaktimi i detyrave për ekipin  Shqyrtimi i raportit të punës së
ekipit (Korrik-Shtator)
ekipit (Korrik-Shtator)
ekipit (Korrik-Shtator) ekipit (Korrik-Shtator)
vlerësues (Qershor)
ekipit (Shtator).
 Shqyrtimi i raportit të punës  Shqyrtimi i raportit të
 Shqyrtimi i raportit të  Shqyrtimi i raportit të
 Realizimi i detyrave të ekipit
 Implementimi i raportit të punës së ekipit (Shtator).
punës së ekipit
punës së ekipit
punës së ekipit
(Korrik-Shtator)
së ekipit (në vazhdimesi)
 Implementimi i raportit të
(Shtator).
(Shtator).
(Shtator).
 Shqyrtimi i raportit të punës së
punës së ekipit (në
 Implementimi i raportit të  Implementimi i raportit  Implementimi i raportit
ekipit (Shtator).
vazhdimësi)
punës së ekipit (në
të punës së ekipit (në të punës së ekipit (në
 Implementimi i raportit të punës
vazhdimësi)
vazhdimësi)
vazhdimësi)
së ekipit (në vazhdimësi)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bartësit

Mbikëqyrja

 Këshilli i Fakultetit  Dekani
 Komisioni Studimor  Rektori
 Ekipi vlerësues

1

Afirmimi i shkencës, inovacionit, dijes,
aftësive krijuese shkencore dhe
promovimi i bashkëpunimit të fakultetit
me mjedisin biznesor.
Promovimi i lidhjeve akademikeindustriale dhe shoqërore si dhe
motivimi i nxënësve për të
studiuar Shkenca Kompjuterike.

1.2. Krijimi i instituteve kërkimoreshkencore (b,e, i)
1.3. Promovimi i punës së
Fakultetit (e,g, i)

 Përgatitjet për themelimin e
 Konstituimi i strukturave të
instituteve në kuader të FSHK- instituteve.
së.
 Hartimi dhe aprovimi i planit
 Themilimi i institutit kërkimor në vjetor të punës së instituteve
FSHK.
të FSHK-së.
 Themelimi i Institutit për
 Implementimi i planit vjetor të
Programim, Algoritme dhe
punës së instituteve të FSHKDatabaze
së.
 Themelimi i Institutit për
Internet, Rrjeta dhe Web
Teknologji
 Themelimi i Institutit për
Sisteme të Informacionit ((Neni
66, Pika 5.1 dhe 5.2)
 Formimi i shoqatës ALUMNI  Organizimi i “Open Day”
 Zgjerimi i revistes KodiX
 Organizmi i një “eventi”
 Përgatitjet për organizim të
interuniversitar me karakter
“Open Day” dhe “eventit”
garues.
interuniversitar me karakter  Krijimi i Këshillit për
garues.
bashkëpunim me tregun e
punës.

 Aprovimi i planit vjetor të  Aprovimi i planit vjetor të  Aprovimi i planit vjetor  Aprovimi i planit vjetor
punës së instituteve të
punës së instituteve të
të punës së
të punës së
FSHK-së.
FSHK-së.
instituteve të FSHKinstituteve të FSHK Implementimi i planit vjetor  Implementimi i planit
së.
së.
të punës së instituteve të
vjetor të punës së
 Implementimi i planit  Implementimi i planit
FSHK-së.
instituteve të FSHK-së.. vjetor të punës së
vjetor të punës së
instituteve të FSHKinstituteve të FSHKsë.
së.

 Organizimi i “Open Day”  Organizimi i “Open Day”  Organizimi i “Open
 Organizmi i një “eventi”
 Organizmi i një “eventi”
Day”
interuniversitar me
interuniversitar me
 Organizmi i një
karakter garues.
karakter garues.
“eventi”
 Implementimi i kërkesave  Implementimi i kërkesave interuniversitar me
dhe propozimeve të
dhe propozimeve të
karakter garues.
Këshillit për bashkëpunim Këshillit për
 Implementimi i
me tregun e punës.
bashkëpunim me tregun kërkesave dhe
e punës.
propozimeve të
Këshillit për
bashkëpunim me
tregun e punës.

5000 €/vit

 Organizimi i “Open
5000 €/vit
Day”
 Organizmi i një “eventi”
interuniversitar me
karakter garues.
 Implementimi i
kërkesave dhe
propozimeve të
Këshillit për
bashkëpunim me
tregun e punës.

 Këshilli i Fakultetit  Rektori
 Senati i UKZ-së
 Dekani
 Këshilli Drejtues i  Drejtori i Institutit
UKZ-së

 Këshilli i Fakultetit
 Këshilli Drejtues i
UKZ-se
 Institutet e FSHKse
 Redaksia KodiX

 Rektori
 Dekani
 Drejtori i Institutit
 Redaksia e
KoditX

Prioriteti Nr. 2: Programet Studimore
Qëllimi
Përmbushja e kushtit ligjor dhe
përmbushja e kërkesave të tregut
të punës për ekspertë të
Shkencave Kompjuterike.

2.1. Realizimi i tri niveleve te
studimeve (BSc, MSc, PhD)

Aktivitet
et

2017
 Krijimi i ekipit në kuadër të
Fakultetit për vlerësimin e
kërkesave të tregut të punës
në funksionalizim të tri
niveleve të studimeve.
 Fillimi i punës së programit të
nivelit MSc.
 Shqyrtimi i raportit të punës në
dhjetor 2017.

2018

2019

 Implementimi i raportit të punës  Akreditimi i një programi të
të ekipit vlerësues.
nivelit PhD (Korrik)
 Ripërpilimi i rregullores për
 Fillimi i punës në
master
programin e ri të nivelit
PhD
 Përpilimi i rregullorës për
doktoratë.
 Sigurimi i stafit akademik
 Sigurimi i infrastruktures së
nevojshme për studime
 Përgatitjet për akreditimin e një
programi të nivelit PhD.

2020

2021

2022

Kostoja
Bartësit
Mbikëqyrja
financiare
15000 € Total  Këshilli i Fakultetit  Rektori
 Senati i UKZ-së
 Dekani
 Këshilli Drejtues i  Drejtori i Institutit
UKZ-se

2

Përmbushja e nevojave të shoqërisë dhe tregut të
punës në sektorin publik dhe privat.
Internacionalizimi i programeve
studimore të FSHK-së

2.2. Krijimi i programeve të reja studimore
2.3. Krijimi i moduleve në gjuhën
angleze mbrenda programeve
ekzistuese

 Krijimi i ekipit në kuadër të
fakultetit për vleresimin e
kërkesave të tregut të punës.
 Shqyrtimi i raportit të punës në
shtator 2017.
 Propozimi dhe aplikimi për
akreditimin e programit te ri
BSc: Sistemet e Kontrollit &
Mekatronike (Shtator).
 Përgatitjet për akreditimin e
programit të ri BSc: Sistemet e
Kontrollit & Mekatronike
(Shtator-Dhjetor)

 Krijimi i ekipit në kuadër të
fakultetit për vlerësimin e
mundësive të krijimit të
moduleve në gjuhën
angleze.
 Shqyrtimi i raportit te punës
në shtator.
 Propozimi dhe fillimi i
implementimit për krijimin e
moduleve eventuale në
gjuhen angleze.

 Rishqyrtim i programeve
 Rishqyrtim i programeve
ekzistuese konform nevojave
ekzistuese konform
të tregut të punës dhe
nevojave të tregut të
shoqërisë
punës dhe shoqërisë.
 Akreditimi i programit të ri BSc  Akreditimi dhe/ose
riakreditmi i programeve
 Aplikimi për akreditimin e
të reja/ekzistuese
programit të ri MSc dhe PhD
konform propozimeve të
(Janar – Maj).
raportit të ekipit (Shtator).
 Aplikimi për riakreditimin e
programit ekzistues konform
propozimeve të raportit të
ekipit (Shtator).
 Përgatitjet për riakreditimin e
programeve ekzistuese
(Shtator-Dhjetor).
 Organizimi i moduleve në
gjuhë angleze konform
raportit të ekipit punuës
(Tetor).

 Organizimi i moduleve
në gjuhë angleze
konform raportit të ekipit
punuës (Tetor).

 Rishqyrtim i programeve  Rishqyrtim i
 Rishqyrtim i
3000 €/vit
ekzistuese konform
programeve
programeve
nevojave të tregut të
ekzistuese konform
ekzistuese konform
punës dhe shoqërisë.
nevojave të tregut të
nevojave të tregut të
punës dhe shoqërisë. punës dhe shoqërisë.
 Akreditimi/Riakreditimi i
programeve të
 Akreditimi/Riakrediti  Akreditimi/Riakreditim
reja/ekzistuese konform mi i programeve të
i i programeve të
propozimeve të raportit
reja/ekzistuese
reja/ekzistuese
të ekipit vlerësues.
konform propozimeve konform propozimeve
të raportit të ekipit
të raportit të ekipit
vlerësues.
vlerësues.

 Organizimi i moduleve
në gjuhë angleze
konform raportit të
ekipit punuës (Tetor).

 Organizimi i
moduleve në gjuhë
angleze konform
raportit të ekipit
punuës (Tetor).

 Organizimi i
moduleve në gjuhë
angleze konform
raportit të ekipit
punuës (Tetor).

2021

2022

2000 €/vit

 Këshilli i Fakultetit  Rektori
 Senati i UKZ-së
 Dekani
 Këshilli Drejtues i  Drejtori i
UKZ-se
Institutit





Prioriteti Nr. 3: Studentet
Aktivitet
et

Qëllimi

2017

2018

2019

2020

Kostoja
financiare

Bartësit

Mbikëqyrja

3

Pranimi i studenetëve të shkëlqyeshëm dhe që kanë aftësi në fushën e Shkencave Kompjuterike

3.1. Strategjia e pranimit të studenteve të rinjë

 Formimi i komisionit për
 Analiza e strategjisë për
 Analiza e strategjisë për  Analiza e strategjisë për  Analiza e strategjisë  Analiza e strategjisë 1000 €/vit
hartimin e strategjisë për
pranimin e studentëve.
pranimin e studentëve.
pranimin e studentëve.
për pranimin e
për pranimin e
pranimin e studentëve.
(Qershor)
(Qershor)
(Qershor)
studentëve.
studentëve.
(Qershor)
(Qershor)
(Qershor)
 Realizimi i anketës dhe
 Realizimi i anketës dhe
 Realizimi i anketës dhe
 Realizimi i anketës dhe
punëtorive me studentë të
punëtorive me studentë të punëtorive me studentë  Realizimi i anketës
 Realizimi i anketës
punëtorive me studentë të
suksesshëm për sygjerime për suksesshëm për
të suksesshëm për
dhe punëtorive me
dhe punëtorive me
suksesshëm për sygjerime për rritjen e cilësisë së
sygjerime për rritjen e
sygjerime për rritjen e
studentë të
studentë të
rritjen e cilësisë së
kandidateve potencial për
cilësisë së kandidateve
cilësisë së kandidateve
suksesshëm për
suksesshëm për
kandidateve potencial për
studime në FSHK.
potencial për studime në
potencial për studime në sygjerime për rritjen e sygjerime për rritjen e
studime në FSHK.
FSHK.
FSHK.
cilësisë së
cilësisë së
 Mbeshtetja e aktiviteteve të
kandidateve
kandidateve
 Mbështetja e aktiviteteve të
ALUMN-it
 Mbeshtetja e aktiviteteve të  Mbeshtetja e aktiviteteve
potencial për studime potencial për studime
ALUMN-it.
ALUMN-it
të ALUMN-it
 Mbështetja e përfshirjes së
në FSHK.
në FSHK.
 Mbështetja e përfshirjes së
studentëve nga Lugina e
 Mbështetja e përfshirjes së  Mbështetja e përfshirjes

Mbeshtetja
e

Mbeshtetja
e
studentëve nga Lugina e
Preshevës dhe Maqedonia.
studentëve nga Lugina e
së studentëve nga
aktiviteteve të
Preshevës dhe Maqedonia.  Krijimi i parakushteve për
Preshevës dhe
Lugina e Preshevës dhe aktiviteteve të
ALUMN-it
ALUMN-it
Maqedonia.
Maqedonia.
 Krijimi i parakushteve për
pranimin e studentëve nga

Mbështetja
e

Mbështetja
e
pranimin e studenteve nga
komunitetet pakicë.
 Krijimi i parakushteve për  Krijimi i parakushteve për
përfshirjes së
përfshirjes së
komunitetet pakicë.
pranimin e studentëve
pranimin e studentëve
studentëve nga
nga komunitetet pakicë.
nga komunitetet pakicë. studentëve nga
 Përfshirja e studenteve
Lugina e Preshevës
Lugina e Preshevës
ndërkombetarë në modulet në
dhe Maqedonia.
dhe Maqedonia.
gjuhën angleze.
 Përfshirja e studenteve
 Përfshirja e studenteve
 Krijimi i parakushteve  Krijimi i parakushteve
ndërkombetarë në
ndërkombetarë në
për pranimin e
për pranimin e
modulet në gjuhën
modulet në gjuhën
studentëve nga
studentëve nga
angleze.
angleze.
komunitetet pakicë.
komunitetet pakicë.
 Përfshirja e
 Përfshirja e
studenteve
studenteve
ndërkombetarë në
ndërkombetarë në
modulet në gjuhën
modulet në gjuhën
angleze.
angleze.

 Këshilli i Fakultetit  Rektori
 Senati i UKZ-së  Dekani
 Këshilli Drejtues i  Drejtori i Institutit
UKZ-se

Prioriteti Nr. 4: Burimet Njerezore
Aktivit
etet

Qellimi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kostoja
financiare

Bartësit

Mbikëqyrja

4

Plotësimi i nevojave të FSHK-së me kuadër akademik cilësorë dhe
të nevojshëm
Plotësimi i nevojave të FSHK-së me kuadër cilësorë dhe të
nevojshëm administrativ.

4.1. Planifikimi dhe zhvillimi profesional i stafit akademik
4.2. Planifikimi dhe zhvillimi profesional i stafit administrativ

 Formimi i nje komisioni për
 Identifikimi i nevojave për staf të
hartimin e planit të zhvillimit
ri akademik
profesional të stafit akademik
 Përgaditja e konkursit për staf të
 Identifikimi i nevojave për staf të
akademik
ri akademik.
 Identifikimi i nevojave për ngritje
 Përgaditja e konkursit për staf të
profesionale të stafit akademik
ri akademik
 Implementimi i planit për
 Identifikimi i nevojave për ngritje
zhvillimin profesional të stafit
profesionale të stafit akademik
akademik
 Hartimi i planit për zhvillimin
 Implementimi i strategjisë për
profesional të stafit akademik
përkrahje të pjesëmarrjes së
 Hartimi i një rregulloreje për
stafit akademik në konferenca
përkrahje të pjesëmarrjës së
shkencore ndërkombëtare
stafit akademik në konferenca  Implementimi i planit për
shkencore ndërkombetare të
përkrahja e stafit akademik për
përcaktuara nga komisioni.
pjesëmarrje në projekte
 Krijimi i një plani për përkrahjen e ndërkombëtare (ERASMUS+,
stafit akademik për pjesëmarrje
HERAS, etj)
në projekte ndërkombëtare
(ERASMUS+, HERAS, etj)

 Identifikimi i nevojave për staf  Identifikimi i nevojave për  Identifikimi i nevojave  Identifikimi i nevojave 12000 €/vit
të ri akademik
staf të ri akademik
për staf të ri
për staf të ri akademik
 Përgaditja e konkursit për staf  Përgaditja e konkursit për akademik
 Përgaditja e konkursit
të akademik
staf të akademik
 Përgaditja e konkursit për staf të akademik
 Identifikimi i nevojave për
 Identifikimi i nevojave për për staf të akademik  Identifikimi i nevojave
ngritje profesionale të stafit
ngritje profesionale të  Identifikimi i nevojave për ngritje profesionale
akademik
stafit akademik
për ngritje
të stafit akademik
 Implementimi i planit për
Implementimi i planit për profesionale të stafit  Implementimi i planit
zhvillimin profesional të stafit zhvillimin profesional të
akademik
për zhvillimin
akademik
stafit akademik
 Implementimi i planit
profesional të stafit
 Implementimi i strategjisë për  Implementimi i strategjisë për zhvillimin
akademik
përkrahje të pjesëmarrjes së
për përkrahje të
profesional të stafit  Implementimi i
stafit akademik në
pjesëmarrjes së stafit
akademik
strategjisë dhe planit
konferenca shkencore
akademik në konferenca  Implementimi i
për për përkrahje të
ndërkombëtare
shkencore
strategjisë dhe planit pjesëmarrjes së stafit
dhe për përkrahja e stafit
ndërkombëtare dhe për
për përkrahja e stafit akademik në
akademik për pjesëmarrje në përkrahjen e stafit
akademik për
konferenca shkencore
projekte ndërkombëtare
akademik për
ndërkombëtare
pjesëmarrje në
(ERASMUS+, HERAS, etj)
pjesëmarrje në projekte
projekte
(ERASMUS+,
ndërkombëtare
ndërkombëtare
HERAS, etj)
(ERASMUS+, HERAS,
(ERASMUS+,
etj)
HERAS, etj)

 Identifikimi i nevojave për staf të  Identifikimi i nevojave për staf  Identifikimi i nevojave për  Identifikimi i nevojave  Identifikimi i nevojave
 Identifikimi i nevojave për staf të
ri administrativ
të ri administrativ
zhvillimin profesional të
për zhvillim
për staf të ri
ri admiinistrativ
stafit administrativ
profesional të stafit i
administrativ
 Pergatitja e konkursit per staf
 Implementimi i planit për
 Implementimi i planit për
administrativ
administrativ.
zhvillimin profesional të stafit
zhvillimin profesional të stafit  Implementimi i planit për
 Implementimi i planit
 Identifikimi i nevojave për
akademik
akademik
zhvillimin profesional të  Implementimi i planit
për zhvillimin
ngritje profesionale të stafit
stafit akademik
për zhvillimin
profesional të stafit
administrativ
 Pergatitja e konkursit per staf
profesional të stafit
akademik
administrativ.
akademik
 Pergatitja e konkursit
per staf administrativ.

 Këshilli i
Fakultetit
 Senati i UKZ-së
 Këshilli Drejtues
i UKZ-se

 Rektori
 Dekani
 Drejtori i
Institutit

1000 €/vit

 Keshilli i
Fakultetit
 Senati i UKZ-se
 Keshilli Drejtues
i UKZ-se

 Rektori
 Dekani
 Drejtori i
Institutit

Kostoja
financiare

Bartësit

Mbikëqyrja

Prioriteti Nr. 5: Sistemi i sigurimit te cilesisë
Aktivitet
et

Qëllimi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

Arritja e rezultateve mësimore dhe shkencore
në mënyrë që studentët e diplomuar në FSHK
të jenë të kërkuar nga tregu i punës

Organizimi i studimeve cilësore t në të
gjitha programet studimore të
FSHK

 Caktimi i një mësimdhënësi  Implementimi i listes se
 Implementimi i listes se  Percjellje e
 Percjellje e
 Percjellje e
1000 €/vit
përgjegjës për cilësi në
treguesve te vegjel dhe te
treguesve te rinje dhe
vazhdueshme e
vazhdueshme e
vazhdueshme e
kuadër të FSHK-së
menaxhueshem (Janarkompleks (Janar-Maj)
realizimt të treguesve realizimt të
realizimt të
 Listimi i treguesve të
Mars)
 Vleresimi i ndikimit te
të rangimit me qëllim treguesve të
treguesve të
implementimit te
të rritjes së cilësisë
rangimit me qëllim rangimit me qëllim
rankimit te universiteteve  Vleresimi i ndikimit te
implementimit te treguesve treguesve te vegjel dhe sipas standardeve
të rritjes së cilësisë të rritjes së cilësisë
sipas mjetit per profilizim
te vegjel dhe te
te menaxhueshem.
boterore te vleresimit sipas standardeve sipas standardeve
dhe rankim U-Multirank
 Raportimi i punes së
menaxhueshem (Shtator)  Raport mbi vleresimin e
boterore te
boterore te
përgjegjësit për cilësi në  Raport mbi vleresimin e
ndikimit te treguesve
vleresimit
vleresimit
FSHK i cili do te
ndikimit te treguesve ne
ne rangim te UKZ-se.
rangim te UKZ-se (Shtator) Shyrtimi i raportit te
permbaje listen e
Shyrtimi i raportit te vleresimit vleresimit te ndikimit te
treguesve (Dhjetor)
te ndikimit te treguesve ne treguesve ne rangim te
 Aprovimi i raportit te punes
së përgjegjësit (Dhjetor).
rangim te UKZ-se (Nentor) UKZ-se (Dhjetor).

 Keshilli i
 Rektori
Fakultetit
 Dekani
 Senati i UKZ-se  Përgjegjësi për
 Keshilli Drejtues i CIlesi
UKZ-se

Prioriteti Nr. 6: Puna kerkimore shkencore
Qëllimi
Ngritja e imazhit të FSHk-së, ngritja e cilësisë së studimeve dhe krijimi i të
mirave për stafin dhe fakultetin e SHK

Promovimi i punës kërkimore shkencore të staft akaedmik dhe përfshirjes së
rezultateve në studime

Aktivitet
et

2017

2018

 Identifikimi i nevojave dhe
 Implimentimi i planit për punë
mundësive të stafit akademik për
kërkimore shkencore të stafit
punë kërkimore dhe shkencore
akademik
 Hartimi i planit për punë kërkimore  Realizimi i strategjisë për
shkencore të stafit akademik
përkrahje të pjesëmarrjes së
 Krijimi i strategjisë për përkrahje të stafit akademik në konferenca
shkencore ndërkombetare
pjesëmarrjes së stafit akademik
në konferenca shkencore
 Përkrahja e projekteve
shkencore-hulumuese dhe
ndërkombetare
botimin e teksteve universitare
 Përkrahja e projekteve shkencorehulumuese dhe botimin e
 Përkrahja e stafit akademik për
teksteve universitare
pjesemarrje në projkete
ndërkombetare (ERASMUS+,
 Përkrahja e stafit akademik për
HERAS, etj)
pjesemarrje në projkete
 Organizimi i Konferencës
ndërkombetare (ERASMUS+,
HERAS, etj)
shkencore në FSHK.
 Hartimi i planit për rritjen e revistës  Realizimi i planit për rritjen e
KODI X, në revistë shkencore
revistës KODI X, në revistë
shkencore

2019

2020

2021

2022

 Implimentimi i planit për  Realizimi i strategjisë për  Realizimi i strategjisë  Realizimi i strategjisë
punë kërkimore
përkrahje të
për përkrahje të
për përkrahje të
shkencore të stafit
pjesëmarrjes së stafit
pjesëmarrjes së stafit pjesëmarrjes së stafit
akademik në
akademik në
akademik në
akademik
konferenca shkencore
konferenca
konferenca
 Realizimi i strategjisë për
shkencore
shkencore
përkrahje të pjesëmarrjes ndërkombetare
ndërkombetare
ndërkombetare
 Përkrahja e botimeve të
së stafit akademik në
konferenca shkencore
teksteve universitare  Përkrahja e botimeve  Përkrahja e botimeve
ndërkombetare
të teksteve
të teksteve
 Përkrahja e stafit
universitare
universitare
akademik për
 Përkrahja e botimeve të
 Përkrahja e stafit
teksteve universitare
pjesemarrje në projkete  Përkrahja e stafit
akademik për
akademik për
 Përkrahja e stafit akademik kombëtare dhe
ndërkombetare
pjesemarrje në
pjesemarrje në
për pjesemarrje në
projkete kombëtare
projkete kombëtare
projkete kombëtare dhe  Konsolidimi i i revistës
dhe ndërkombetare)
dhe ndërkombetare
KODI X, në revistë
ndërkombetare
 Konsolidimi i i revistës  Konsolidimi i i revistës
shkencore
 Organizimi i Konferencës
KODI X, në revistë
KODI X.
 Fillimi i publikimit të
shkencore në FSHK.
shkencore

Publikimi
i revistës
revistës
shkencore
të
 Hartimi i planit për krijimin
UKZ-së
 Publikimi i revistës
shkencore të UKZ-së
e revistës shkencore të
UKZ-së
 Organizimi i Konferencës shkencore të UKZ-së  Konferenca
shkencore në FSHK.
shkencore në FSHK.  Konferenca
shkencore.

Kostoja
financiare
10000 €/vit

Bartësit

Kostoja
financiare

Bartësit

Mbikëqyrja

 Këshilli i
Fakultetit
 Senati i UKZ-së
 Këshilli Drejtues
i UKZ-se

 Rektori
 Dekani
 Drejtori i
Institutit

Prioriteti Nr. 7: Profilizimi i UKZ-se
Aktivitet
et

Qellimi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mbikëqyrja

6

Promovimi i FSHK dhe UKZ-së në qendër
univeristare e shkencave bashkëkohore

Akreditimi i programeve të reja nga fusha e
shkencave kompjuterike

 Krijimi i ekipit në kuadër të
fakultetit për vleresimin e
kërkesave të tregut të punës.
 Shqyrtimi i raportit të punës në
shtator 2017.
 Propozimi dhe aplikimi për
akreditimin e programit te ri
BSc: Sistemet e Kontrollit &
Mekatronike (Shtator).
 Përgatitjet për akreditimin e
programit të ri BSc: Sistemet e
Kontrollit & Mekatronike
(Shtator-Dhjetor)

 Rishqyrtim i programeve
 Rishqyrtim i programeve
ekzistuese konform nevojave
ekzistuese konform
të tregut të punës dhe
nevojave të tregut të
shoqërisë
punës dhe shoqërisë.
 Akreditimi i programit të ri BSc  Akreditimi dhe/ose
riakreditmi i programeve
 Aplikimi për akreditimin e
të reja/ekzistuese
programit të ri MSc dhe PhD
konform propozimeve të
(Janar – Maj).
raportit të ekipit (Shtator).
 Aplikimi për riakreditimin e
programit ekzistues konform
propozimeve të raportit të
ekipit (Shtator).
 Përgatitjet për riakreditimin e
programeve ekzistuese
(Shtator-Dhjetor).

 Rishqyrtim i programeve  Rishqyrtim i
 Rishqyrtim i
3000 €/vit
ekzistuese konform
programeve
programeve
nevojave të tregut të
ekzistuese konform
ekzistuese konform
punës dhe shoqërisë.
nevojave të tregut të
nevojave të tregut të
punës dhe shoqërisë. punës dhe shoqërisë.
 Akreditimi/Riakreditimi i
programeve të
 Akreditimi/Riakrediti  Akreditimi/Riakreditim
reja/ekzistuese konform mi i programeve të
i i programeve të
propozimeve të raportit
reja/ekzistuese
reja/ekzistuese
të ekipit vlerësues.
konform propozimeve konform propozimeve
të raportit të ekipit
të raportit të ekipit
vlerësues.
vlerësues.

 Këshilli i Fakultetit  Rektori
 Senati i UKZ-së
 Dekani
 Këshilli Drejtues i  Drejtori i
UKZ-se
Institutit

Prioriteti Nr. 8: Bashkepunimi nderkombetare
Qëllimi

Promovimi i ndërkombëtarizimit të studimeve, studentëve, stafit
akademik dhe Universitetit në rrjete ndërkombëtare të studimeve
univeristare

Përfshorja e stafit akademik në konferenca, publikimeve dhe
shkembime ndërkombëtare

Aktivitet
et

2017

2018

2019

2020

 Krijimi i ekipit në kuadër të
 Organizimi i moduleve në
 Organizimi i moduleve
 Organizimi i moduleve
fakultetit për vlerësimin e
gjuhë angleze konform
në gjuhë angleze
në gjuhë angleze
mundësive të krijimit të
raportit të ekipit punuës
konform raportit të ekipit
konform raportit të
moduleve në gjuhën
(Tetor).
punuës (Tetor).
ekipit punuës.
angleze.
 Përkrahja e projekteve
 Përkrahja e botimeve të  Përkrahja e botimeve të
 Shqyrtimi i raportit te punës
shkencore-hulumuese dhe
teksteve universitare
teksteve universitare
në shtator.
botimin e teksteve universitare  Përkrahja e stafit akademik  Përkrahja e stafit
 Propozimi dhe fillimi i
 Përkrahja e stafit akademik për
për pjesemarrje në
akademik për
implementimit për krijimin e
pjesemarrje në projkete
projkete kombëtare dhe
pjesemarrje në projkete
moduleve eventuale në
ndërkombetare (ERASMUS+,
ndërkombetare
kombëtare dhe
gjuhen angleze.
HERAS, etj)
ndërkombetare
 Konsolidimi i i revistës
 Organizimi i Konferencës
 Konsolidimi i i revistës
KODI X, në revistë
shkencore në FSHK.
shkencore
KODI X, në revistë
shkencore
 Fillimi i publikimit të
revistës shkencore të
 Publikimi i revistës
shkencore të UKZ-së
UKZ-së
 Organizimi i Konferencës  Organizimi i
shkencore në FSHK
Konferencës
shkencore në FSHK
.

2021

2022

 Organizimi i
 Organizimi i
moduleve në gjuhë
moduleve në gjuhë
angleze konform
angleze konform
raportit të ekipit
raportit të ekipit
punuës (Tetor).
punuës (Tetor).
 Përkrahja e botimeve  Përkrahja e botimeve
të teksteve
të teksteve
universitare
universitare
 Përkrahja e stafit
 Përkrahja e stafit
akademik për
akademik për
pjesemarrje në
pjesemarrje në
projkete kombëtare
projkete kombëtare
dhe ndërkombetare
dhe ndërkombetare
 Konsolidimi i i revistës  Konsolidimi i i revistës
KODI X, në revistë
KODI X, në revistë
shkencore
shkencore
 Publikimi i revistës
 Konsolidimi i revistës
shkencore të UKZ-së shkencore të UKZ-së
 Organizimi i
 Organizimi i
Konferencës
Konferencës
shkencore në FSHK
shkencore në FSHK


Kostoja
financiare
10000 €/vit

Bartësit

Mbikëqyrja

 Këshilli i Fakultetit  Rektori
 Senati i UKZ-së
 Dekani
 Këshilli Drejtues i  Drejtori i
UKZ-se
Institutit
 Redaktri
përgjegjës i
Revistës Kodi X

Prioriteti Nr. 9: Infrastruktura
Aktivitet
et

Qëllimi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kostoja
financiare

Bartësit

Mbikëqyrja

7

Digjitalizimi i procesit mësimor

Aplikimi i teknologjisë informative në procesin
mësimor (e-Learning)

 Platforma për mësim
 Formimi i një Komisioni i cili do  Përcaktimi i një personi të  Implementimi i engarkuar për mirëmbajtjen Learning
elektronik e-Learning e cila
të mbikqyrë Implementimin
e platformës së efunksionon në FSHK tre
dhe realizimin e e-learningut.
 Mirëmbatja e rrjetit dhe
learningut.
semestra si pilot projekt të Dixhitalizimi i shërbimeve të
Kabineteve
marrë statusin e obliguar për
 Mirëmbajtja e rrjetit, dhe
procesit mësimor (pilot
të gjithë fakultetet.
kabineteve
projekti)
 Të instalohet versioni më i ri i Pajisja e FSHK me një Kabinet
e-Learning (Moodle 3.2.1).
të ri të Mekatronikës.
 Trajnime me stafin akademik
për përdorimin e
eLearning dhe të shtypen
udhëzues për veprime në eLeraning.
 Pajisja e FSHK me nje
Kabinet të ri të Informatikës

 Implementim e Implementim i
Learning
platformës së eLearning
 Pajisja e kabineteve
me pajisje aktuale të  Mirëmbajtja e
kohës
kabineteve

40000 €/vit

 Keshilli i
Fakultetit
 Senati i UKZ-se
 Keshilli Drejtues
i UKZ-se
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 Rektori
 Dekani
 Drejtori i
Institutit

