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Abstrakt
Puna shkencore hulumtuese është
veprimtari që ka për qëllim arritjen
H UH]XOWDWHYH Ws FDNWXDUD VKNHQFRUH
Meqë arritjet shkencore dallojnë si në
pikëpamje të cilësisë, po ashtu edhe të
relevancës, është më rëndësi që ato të
YOHUsVRKHQ
1sJMLWKsNsWsSUREOHPDWLNsYOHUsVLPL L SXQsV VKNHQFRUH NRPSHWHQFsV
VKNHQFRUH sVKWsQMsVHJPHQWLUsQGssishëm dhe ka ndikim të drejtpërdrejtë
në përcjelljen, marrjen dhe krahasimin
e arritjeve shkencore me rrjedhat e reja
]KYLOOLPRUHQsERWs9OHUsVLPLLDNWLYL
WHWLWVKNHQFRU NXDOLWDWLYGKHNXDQWLWDWLY GXKHWWsMHWsLPDWVKsPGKHWsNHWs
ED]sQ SsUNDWsVH OLJMRUH Ws UUHJXOOXDU
1s SXQLP sVKWs DQDOL]XDU JMHQGMD H
punës shkencore në Kosovë dhe është
dhënë një vështrim kritik i qasjes ndaj
vlerësimit të saj dhe të trajtimit të puQsV VKNHQFRUH Qs SsUJMLWKsVL 3XQD
shkencore në vendin tonë kërkon reforma rrënjësore, krijimin e një rrjeti
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institucional, zgjidhjen e bazës materiale, formimin e bazës së të dhënave,
YOHUsVLPLQHWM
1sSXQLPVKWURKHWSDVT\ULPLLHOH
menteve themelore të monitorimit, komunikimit dhe vlerësimit të rezultateve, nëpërmjet një koncepti i cili ka si
synim ngritjen e një modeli praktik për
vlerësimin e punës shkencore, të cilin
tashmë e kanë ndërtuar shumë vende
WsERWsV
Fjalët kyçe: Puna shkencore, hulumWLPLVKNHQFRUYOHUsVLPLNRPSHWHQFD

Hyrje
1XPUL Ps L PDGK L SXQRQMsVYH
VKNHQFRUs Qs .RVRYs SXQRQ Qs $NDGHPLQsH6KNHQFsVGKH$UWHYHWs.R
VRYsV 8QLYHUVLWHWLQ H 3ULVKWLQsV ,QVWLWXWLQ$OEDQRORJMLN ,QVWLWXWLQ H +LVWRULVsQs,1.26GKHQsGLVDLQVWLWXWH
SUDQs 0LQLVWULYH 2UJDQL]LPL L NsW\UH
institucioneve është ai i dhjetëvjeçarit
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të kaluar e nuk është në përputhje me
kërkesat e globalizimit dhe pa ndonjë
UHIRUPsWsPLUsÀOOWs.sWRLQVWLWXFLRQH
kryesisht merren me shkencat shoqërore dhe të natyrës, ndërsa inxhinieria
sVKWs VKXPs SDN H SUDQLVKPH 3UDQdaj edhe rezultatet e prodhuara nuk
vërehen, janë më shumë individuale,
nuk evidentohen dhe ndërmarrësi nuk
WUHJRQLQWHUHVSsUWR)DNWRUsWTsNDQs
ndikuar në këtë gjendje janë të shumtë,
GXNH ÀOOXDU QJD VWUXNWXULPL SDMLVMHW
ODERUDWRULNH PEsVKWHWMD ÀQDQFLDUH
OORJDULGKsQLDHWM
0LQLVWULD H $UVLPLW 6KNHQFsV GKH
7HNQRORJMLVs 0$6+7  sVKWs LQVWLWXcioni përgjegjës për rregullimin e kësaj
IXVKH 6LSDV OLJMLW SsU YHSULPWDULQs
VKNHQFRUH²KXOXPWXHVH QGDKHQ 
H EX[KHWLW Ws .RVRYsV 1XN MDQs NsWR
mjete që nuk mund të krahasohen me
ato të rajonit në këtë buxhet të vogël
të Kosovës, por si shfrytëzohen dhe si
SsUQGDKHQQsUUMHWLQHLQVWLWXFLRQHYH
Puna shkencore është forcë prodhuese, rezultatet e saj janë promotor i
zhvillimit ekonomik, ajo pra është me
rëndësi për zhvillimin e përgjithshëm
QMHUs]RU1sNsWs]LQ[KLUWsDNWLYLWHWHYH
në punën hulumtuese shkencore, do të
ÁDVLPSsUQMsVHJPHQWWsUsQGsVLVKsP
të saj, për vlerësimin e rezultateve të
SXQsVVKNHQFRUH9OHUsVLPLGXKHWEsUs
me mjete të njohura, të rregulluara dhe
WUDQVSDUHQWH.MRNU\KHWQsPsQ\UsTs
çdo punonjësi shkencor këto të dhëna
t’i shërbejnë për ngritje të kompetencës personale dhe të kontribuohet
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në zhvillimin e përgjithshëm teknikoWHNQRORJMLN GKH HNRQRPLN Ws YHQGLW
ÊVKWs ]JMHGKXU N\ SR]LFLRQ SsU WD
elaboruar sepse sot, në shumë institucione mësimore dhe shkencore në vend
dhe jashtë tij, është objekt diskutimi
mënyra dhe kriteret e vlerësimit të rezultateve të punës shkencore, diskutim
VKSHVKLSsUFMHOOsPHNXQGsUWKsQLH
1. Publikimi i rezultateve të punës
shkencore
Rezultatet e punës shkencore janë
me interes vetëm atëherë kur publiNRKHQ 0sQ\UD IRUPD GKH YHQGL L
publikimit janë përcaktues të vlerës së
QMsSXQHVKNHQFRUH3XEOLNLPLLUH]XOtateve të punës shkencore zakonisht
bëhet nëpërmjet publikimeve të punimeve në revista shkencore, kumtesave në tubime shkencore, patentave,
PRQRJUDÀYHHWM
'LVLSOLQDW H QGU\VKPH VKNHQFRUH
mund të kenë dallime në mënyrën
e publikimit të rezultateve të punës
VKNHQFRUH 3XEOLNLPL L UH]XOWDWHYH Qs
revista shkencore është forma më standarde e këtij aktiviteti shkencor për të
JMLWKD VKNHQFDW 6HFLOL SXQsWRU VKNHQcor ka si synim publikimin e rezultateYH Ws ÀWXDUD Qs UHYLVWsQ VKNHQFRUH H
cila i siguron një publicitet më të madh,
besueshmëri në rezultatin e publikuar
HWM&LODWMDQsDWRUHYLVWD"1sYHQGHWs
zhvilluara secila revistë shkencore, falë
ED]sVVsQGsUWXDUELEOLRJUDÀNHNDIDNWRULQHQGLNLPLW DQJOLVKWLPSDFWIDFWRU 
WsVDM
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Vlerësimi i punës shkencore dhe i revistave shkencore
Punëtorët shkencorë të vendeve të
vogla, pra edhe ata nga Kosova dhe
6KTLSsULD UH]XOWDWHW H SXQsV VKNHQcore i publikojnë në revistat shkenFRUHQGsUNRPEsWDUH.MRHGKsQsLND
SsUSDUsVLWs GKH Ws PHWDW H VDM 6L SsUparësi mund të merren se po krijohet
një komunikim më i gjerë ndërmjet
krijuesve, rezultati ka kaluar një formë
më stabël të vlerësimit cilësor, punimi
QGRGKHW Qs ED]sQ ELEOLRJUDÀNH Ws Ws
GKsQDYH1GsUVDSMHVDWMHWsUTsQXNH
favorizon këtë aktivitet është, siç thotë
*DUÀHOGL ´DW\UH X ND SDPXQGsVXDU
që të kenë revista shkencore nacionale
WsSUDQXDUDµ
1s ED]sQ ELEOLRJUDÀNH Ws Ws GKsQDYH,6,6&,QXNsVKWsHUHIHUXDUDVnjë revistë nga fusha e inxhinierisë nga
.RVRYDGKH6KTLSsULD5HYLVWDWH$NDGHPLVs Vs 6KNHQFDYH GKH $UWHYH Ws
.RVRYsV ´.sUNLPHµ  GKH$NDGHPLVs
Vs 6KNHQFDYH Ws 6KTLSsULVs VL GKH
buletinet e njësive akademike nëpër
universitete, nuk kanë arritur të jenë
të referuara në çfarëdo qoftë forme në
NsWRED]DWsWsGKsQDYH
,QVWLWXFLRQHWTsMDQsSsUJMHJMsVHSsU
punën shkencore, në radhë të parë
0$6+7LGXKHWWsEsMQsSsUSMHNMHTsWs
mbështesin revistat shkencore të fushave përkatëse dhe të sigurojnë referimin
HW\UHQsED]sQELEOLRJUDÀNHWsWsGKsQDYH ,6, VL GKH Ws Q[LVLQ QGsUWLPLQ H
ED]sV ELEOLRJUDÀNH Ws Ws GKsQDYH Qs
Kosovë, në mënyrë që të jemi në hap
PH VKNHQFsQ HYURSLDQH GKH ERWsURUH
,Q[KLQLHULDH.RVRYsVGRHPRVGXKHWWs
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

NHWs QMs UHYLVWs Ws WLOOs 9HWsP NsVKWX
duke i shfrytëzuar të dhënat dhe analizat bibliometrike, mund të ndihmojmë
në ngritjen e cilësisë së punës shkenFRUH9HWsPNsVKWXPXQGWsPDWLPREjektivisht kontributin e secilit individ
GKHLQVWLWXFLRQ
9OHUsVLPLLSXQsVVKNHQFRUH
9OHUsVLPL L SXQsV VKNHQFRUH LQGLviduale dhe të institucioneve shkencore si tërësi ka të bëjë më një bilanc të
rezultateve, i cili e shpreh kontributin e
dhënë në një fushë të caktuar të punëWRULWVKNHQFRU.sWRUH]XOWDWHGXKHWWs
jenë të matshme dhe të përpunuara siSDVQMsPHWRGRORJMLHSsUNDWsVH1XPUL
i punimeve profesionale dhe shkencore
të publikuara nga punëtorët shkencorë
LQGLYLGXDOLVKW RVH VL JUXS DXWRUsVK 
a publikimi nga institucioni, është
kriteri më i përhapur i vlerësimit të
QMsSXQHVKNHQFRUH3UREOHPHWÀOORMQs
kur kërkohen rezultatet krahasimtare
– cilësia e punës shkencore dhe e puQsWRULWVKNHQFRU9HWsQXPsULPLLSXQLmeve dhe insistimi vetëm në numërim
ka sjellë te shumë shkencëtarë dilema,
GXNH NsUNXDU ´VD SXQLPHµ L ND SXEOLNXDU .sVKWX Qs UUHJXOOLPLQ H ED]sV
ligjore për vlerësimin e punës shkencore dhe cilësinë e revistës shkencore
nuk duhet bazuar vetëm në sasinë, por
edhe në cilësinë e punimit, përkatësisht
Ws UHYLVWsV 3UDQGDM SsU YOHUsVLPLQ H
punës shkencore duhet të kërkohet
edhe kriteri kualitativ i vlerësimit me
Ws GKsQD QJD ED]DW ELEOLRJUDÀNH .\
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vlerësim, që njihet edhe si vlerësim
kuantitativ, pasqyron edhe cilësinë e
një pune shkencore dhe na jep rezulWDWHWPsGRPHWKsQsVH3RUDVQMsULNUL
ter i vlerësimit të punës shkencore nuk
i plotëson në tërësi kërkesat për një
YOHUsVLPREMHNWLY6HFLODPsQ\UsHYOH
rësimit ka përparësitë dhe të metat e saj
dhe vetëm kombinimi i tyre dhe shfrytëzimi i sa më shumë kritereve mund të
NRQWULEXRMsQsQMsYOHUsVLPREMHNWLY
9OHUsVLPLNXDOLWDWLY
9OHUsVLPLLSDUsLQMsSXQHVKNHQFRUH
është vlerësimi kualitativ i saj përmes
YOHUsVLPLWWsHNVSHUWHYH²UHFHQVLRQLW
Recensioni është vlerësimi që japin
kompetentët e një fushe të caktuar për
QMsSXQsVKNHQFRUHÊVKWsPHWRGDPsH
vjetër e vlerësimit dhe ka ende shumë
SsUNUDKsVQsIXVKsQVKNHQFRUH9OHUsVLmi i punës shkencore me metodën e
recensionit nuk është i mjaftueshëm,
posaçërisht në vendet e vogla, ku
zgjedhja e recensentëve objektivë është
YsVKWLUsVXDU 0H NsWs YOHUsVLP sVKWs
YsVKWLUsWsÀWRKHWSDVT\UsUHDOHSsUQMs
SXQsVKNHQFRUHWsPLUsÀOOWsJMHJMsVLVKW
të pengohen publikimet e rezultateve
WsG\VKLPWDGKHWsSDYOHUs1sYHQGHW
e zhvilluara dhe me treg të gjerë shkencor ky problem është zbutur pak duke
DQJD]KXDUUHFHQVHQWsWH´SDQMRKXUµ
9OHUsVLPLNXDQWLWDWLY
4sUHFHQVLRQLWsPRVNsWsHOHPHQWH
të njëanshmërisë, pasaktësisë, përzierje
WsNRQÁLNWLWWsLQWHUHVDYHsVKWsHQHYRM
74

shme që recensenti gjatë vlerësimit të
punës shkencore të shfrytëzojë edhe
WUHJXHV VDVLRUs Ws YOHUsVLPLW .sWD
tregues bazohen në të dhënat bibliometrike dhe shërbejnë për vlerësimin
H SXQsV VKNHQFRUH .sWX QXPsURKHQ
tregues sasiorë si:
– numri i punimeve shkencore të
botuara në revistat me recension
² PRQRJUDÀWs H SXEOLNXDUD PH UHcension
– tekstet dhe kapitujt nga vëllimet
me recension
– ftesat për ligjërata në tubimet
shkencore
– punimet e publikuara në tubimet
VKNHQFRUH NRQIHUHQFD VLPSR]LXPH
NRQJUHVH
– projektet e punuara
– citimi i punimeve dhe revistave
² IDNWRULLQGLNLPLWWsUHYLVWsVHWM
7s GKsQDW VKNHQFRUH ELEOLRJUDÀNH
duhen dalluar nga të dhënat e tjera
shkencore që mund të jenë me interes, si: informacionet për tekstet në
ELEOLRWHND IRQGHW UHYLVWDW HWM 3sU
vlerësim zakonisht shfrytëzohen të
GKsQDW ELEOLRJUDÀNH VKNHQFRUH Ws
FLODW UHIHURMQs LQGHNVRMQs  SMHVs Ws
punimeve apo revistave shkencore
në publikimet ndërkombëtare të indeksuara dhe të dhënat për citimin e
SXQLPHYH 9OHUsVLPL NXDQWLWDWLY PH
treguesit e paraqitur është një epërsi
me shumë elemente në raport më
vlerësimin kualitativ, në veçanti në
vendet të cilat nuk kanë treg të zhvilOXDUVKNHQFRU
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Vlerësimi i punës shkencore dhe i revistave shkencore
9OHUsVLPLLUHYLVWsVVKNHQFRUH
Revistat shkencore, si dhe shkenca
Qs.RVRYs SsUDUV\HWsQMRKXUD QXN
kanë ndonjë traditë, përveç disa reYLVWDYH QJD VKNHQFDW VKRTsURUH )DWkeqësia nuk qëndron aty, por qëndron
në faktin se kjo fushë e publikimit të
punës shkencore është lënë pas dore
GKHQsQoPRKHWQXNNDÀQDQFLPGKH
mungon strategjia për ngritjen cilësore
WsUHYLVWDYH
3sUIVKLUMD Qs SURFHVLQ H %RORQMsV VL
një proces që krijon vlera në fushën e
shkencës dhe punës shkencore, vlerësimin e punës shkencore e sheh si faktor
PHQGLNLPQsFLOsVLQsHNsVDMIXVKH1s
këtë zinxhir të aktiviteteve shkencore,
revista shkencore relevante është dhe
mbetet një burim i pazëvendësueshëm
LQIRUPDFLRQLSsUDUULWMHWVKNHQFRUH5Hvista shkencore është shtylla qendrore
H VKNHQFsV GKH SURGXNWL ÀQDO L SXEOLkimit të punës shkencore për individë
GKH JUXSH SXQsWRUsVK VKNHQFRUs 1s
revistë mund te shihet dhe përcillet
gjendja dhe niveli në një fushë shkencore, ajo është institucion në të cilën
këto rezultate mund të kenë një kontiQXLWHWWsQDW\UVKsP=KYLOOLPLLSXQsV
shkencore hulumtuese, rritja e numrit
të hulumtimeve dhe hulumtuesve dhe
formimi i disiplinave të reja shkencore ka sjellë deri të rritja e numrit të revistave shkencore dhe publikimeve
Ws WMHUD .MR IRUPs H SXEOLNLPLW QMLKHW
HGKH VL SXEOLNLP SULPDU 7s SsUFMH
llësh gjithë këtë spektër të informatave
shkencore është punë mjaft e vështirë
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

dhe e pamundur pa përpunimin, referLPLQGKHLQGHNVLPLQHW\UH.MRIRUPsH
SXEOLNLPLWQMLKHWVLSXEOLNLPVHNRQGDU
Pa këto të dhëna nuk ka as vlerësim të
PDWVKsPWsSXQsVVKNHQFRUH5ULWMDGKH
zhvillimi i shkencës dhe i hulumtimeve
shkencore, numri gjithnjë e më i madh
i hulumtuesve dhe shkencëtarëve të
fushave të ndryshme ka shkaktuar
një rritje eksponenciale të numrit të
revistave, librave, përmbledhjeve nga
WXELPHW VKNHQFRUH HWM 3RU QXN sVKWs
vetëm kjo rëndësia e revistës, ajo është
edhe në mbështetjen e procesit të punës
VKNHQFRUH²HGXNLPLWVKNHQFRU
Modeli eventual për vlerësimin e
UHYLVWsV´QsWUHJXQVKNHQFRUWsYRJsOµ
është mirë të bazohet në kriteret që
përcaktohen për përfshirje të revistës
në sistemin ndërkombëtar të inforPDWDYH ,6,  .sWR NULWHUH ² SsUIVKLUMD
në bazën e citimit të të dhënave janë të
mjaftueshme për cilësinë e revistës dhe
ndikimin e saj në përparimin e punës
NsUNLPRUHVKNHQFRUH
Revista shkencore duhet të jetë organ i institucioneve përkatëse kompetente dhe të mbështetet në kritere të
FDNWXDUD 1s NsWR NULWHUH PXQG Ws
numërohen: pranimi i punimeve, botimi i rregullt kohor, fusha e përcaktuar
që përfaqëson, këshilli redaktues kompetent dhe recensentët, gjuha në të
cilën botohet, faktori i ndikimit, koha
H UHIHULPLW HWM Ws FLOsW H PEDMQs GKH
H IXTL]RMQs DXWRULWHWLQ H UHYLVWsV 5Hvistat që kanë faktor të lartë ndikimi
këto kritere i kanë të përpunuara dhe
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H UXDMQs FLOsVLQs H VDM Qs YD]KGLPsVL
1sWDEHOsQsVKWsGKsQsUHQGLWMDGKH
IDNWRUL L QGLNLPLW LPSDFW IDFWRU  L GLVD
revistave nga fusha e metalurgjisë dhe
përgatitjes së lëndës së parë minerare
SsUYLWLQ 
Kështu vlerësimi i revistave në vendet që kanë të zhvilluar të gjithë strukturën e punës shkencore bëhet përmes
faktorit të ndikimit i cili llogaritet në
bazë të referimit të dhënave shkencore
Qs,6, 6&,66&,$ +&, QJD)LODGHOÀD )DNWRUL L QGLNLPLW OORJDULWHW VLSDV
PHWRGRORJMLVs Vs SURSR]XDU QJD *DUÀHOG GKH SDUDTHW PHVDWDUHQ H FLWLPLW
të revistës për dy vitet paraprake, në
ED]DW H Ws GKsQDYH ELEOLRJUDÀNH GKH
SsUYLWLQPXQGWsOORJDULWHWVLSDV
barazimit:

FN =

Numri i punimeve cituar më 2006,
për punimet e botuara më 2004-05
Numri i përgjithshëm i punimeve
të botuara në vitet 2004-2005

Ky faktor edhe përkundër të metave
TsND LIDYRUL]RQUHYLVWDWPHQXPsUWs

PDGK ERWLPHVK  sVKWs NULWHU VKXPs L
rëndësishëm për vlerësimin e revistës
shkencore por nuk mund të përdoret
për vlerësimin e punës shkencore inGLYLGXDOH
6KIU\Ws]LPL L )1Vs SsU YOHUsVLPLQ
e revistës, për vendet me treg të vogël
shkencor, ku bëjnë pjesë edhe Kosova e
6KTLSsULDsVKWsLSDPXQGXU.RVRYD
EHVRMPs HGKH 6KTLSsULD QXN NDQs
asnjë revistë shkencore nga shkencat
shoqërore dhe shkencat e natyrës, e
FLODUHIHURKHWQsED]sQHWsGKsQDYH,6,
DSRQs-&53sUJMHJMsVSsUNsWsJMHQGMH
janë institucionet qeverisëse të vendit,
të cilat e kanë për detyrë të orientojnë
dhe të mbështesin punën shkencore
KXOXPWXHVH 1GsUVD SsU NXDOLWHWLQ H
UHYLVWsVSsUJMLJMHWNsVKLOOLERWXHV
)DNWRUL L QGLNLPLW LPSDFW IDFWRU  WH
disa revista për fushën e metalurgjisë
dhe të përgatitjes së lëndës së parë
PLQHUDUH SsUYLWLQ 
%D]sQVKNHQFRUHELEOLRJUDÀNHVLSDV
standardeve tash të njohura, e mbuloj-

Revista
Hydrometallurgy
Minerals Engineering
Metallurgical & Materials Trans. B
JOM
International Journal of Mineral Processing
Powder Technology
Canadian Metallurgical Quarterly
Minerals & Metallurgical Processing
Coal Preparation
J. S. African IMM
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Faktori i ndikimit
më 2006
1.227
0.942
0.910
0.887
0.884
0.553
0.234
0.191
0.179
0.124

Artikuj
më 2006
118
197
107
113
95
53
42
24
14
94
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Vlerësimi i punës shkencore dhe i revistave shkencore
në disa disiplina shkencore të afërta,
SVK VKNHQFDW H QDW\UsV VKNHQFDW H
LQ[KLQLHULVs VKNHQFDW VKRTsURUH HWM
Referimin e numrit më të madh të reYLVWDYH   QJD IXVKD H VKNHQFDYH
WsLQ[KLQLHULVsHSXEOLNRQ,QVWLWXWLSsU
,QIRUPDWD 6KNHQFRUH ,6,  )LODGHOÀD
6+%$QsSsUPMHWED]sVVsWsGKsQDYH
6FLHQFH&LWDWLRQ,QGH[ 6&, 
0LQLVWULD H $UVLPLW 6KNHQFsV GKH
7HNQRORJMLVs GXKHW W·X PXQGsVRMs TDsjen në këto baza të të dhënave institucioneve akademike dhe shkencore:
– Current Contents (CC), me rreth
 UHYLVWD VKNHQFRUH GKH PEL 
tituj librash dhe përmbledhje nga tubimet shkencore të fushave të inxhinierLVsGKHWsWMHUD
– Web of Science (WoS), me më
VKXPs VH  UHYLVWD VKNHQFRUH H
cila e bën bashkimin e tri bazave të të
GKsQDYH6FLHQFH&LWDWLRQ,QGH[ 6&, 
6RFLDO 6FLHQFHV &LWDWLRQ ,QGH[ 66&, 
GKH$UWV +XPDQLWLHV&LWDWLRQ,QGH[
$+&, 
– Journal Citation Reports (JCR),
PHUUHWKUHYLVWDVKNHQFRUH%D]RKHWQsWsGKsQDWQJD6&,GKH66&,GKH
sVKWsNULMXDUQsYLWLQQJD(*DUÀHOG 1GLKPRQ Qs UDGKLWMHQ YOHUsVLmin, kategorizimin dhe krahasimin e
UHYLVWDYH
– ScopusTsQJDYLWLLQGHNVRQ
UHIHURQSsUJDWLW PsVKXPsVH
revista shkencore të recensuara nga
shkencat e natyrës, shkencat e inxhiQLHULVsGKHVKNHQFDWVKRTsURUHPLOLRQs DEVWUDNWH  SsUPEOHGKMH QJD
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NRQIHUHQFDWGKHNRQJUHVHWPLOLRnë referenca, më shumë së 13 milionë
SDWHQWDPELERWXHVHWM
Ekzistojnë edhe baza të tjera të
të dhënave, të cilat referojnë revista
shkencore me recension, të cilat mund
të shfrytëzohen si baza të të dhënave
me interes për shkencën nga fusha të
FDNWXDUD
Referimi i autorëve dhe revistave
shkencore në këto baza të të dhënave
ka traditë dhe është bërë sot adresa
kryesore për evaluimin e cilësisë së punës shkencore, gjegjësisht të revistës
VKNHQFRUH
9OHUsVLPL L UHYLVWsV VKNHQFRUH Qs
vendet me treg të vogël shkencor
kryesisht mund të bëhet duke e zhvilluar dhe ndërtuar një rrjet nacional
ose rajonal të citimit me faktor të ndiNLPLW )1  SsUNDWsV PH YOHUsVLPLQ H
eksperteve për kriteret e funksionimit
të revistës dhe me ndërtimin e bazës
VKNHQFRUHELEOLRJUDÀNHWsWsGKsQDYH
të cilët ofrojnë të dhëna për numrin e
SXQLPHYHGKHFLWLPLQHW\UH 7DE 
&LOsVLDHQMsUHYLVWHSDG\VKLPsVKWs
SR]LWDHVDMQsED]sQHWsGKsQDYH,6,
.sUNHVD Ts SDUDVKWURQ ,6, SsU UHIHUL
min e një reviste shkencore në këtë
ED]sELEOLRJUDÀNHWsWsGKsQDYHWsFL
lat edhe mund të merren si elemente
për vlerësimin e saj, janë:
– numri i përgjithshëm i citimeve në
ED]sQ,6,
² IDNWRULLQGLNLPLW )1
² HOHPHQWHWHUHIHULPLW NRKDHERWLPLWQXPULLSXQLPHYHHWM
77
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– plotësimi i standardeve dhe
rregullave ndërkombëtare për botim
² HPsUWLPL Ws GKsQDW ELEOLRJUDÀNH
për autorët e punimeve
– recensimi i punimeve dhe niveli i
recensentit
– këshillat e botimit dhe reputacioni
i tyre
– hapësira që mbulohet
² SsUNDWsVLDQDFLRQDOH VKWHWL HDXtorëve dhe recensentit
² JMXKDQsWsFLOsQERWRKHWUHYLVWDHWM
4. Gjendja e publikimeve dhe
vlerësimit të punës shkencore
në Kosovë
Puna shkencore dhe pozita e saj në
shoqëri ka një historik të gjatë dhe është
zhvilluar në etapa të ndryshme me inWHQVLWHWJMLWKDVKWXWsQGU\VKsP(SsUbashkët për të gjitha këto faza është se
shkencës i jepet prioritet në zhvillimin
e gjithmbarshëm të shoqërisë, zhvillim
N\LPEsVKWHWXUQsED]DVKNHQFRUH
%HVRMVHFLWDWLLSUHVLGHQWLWWs6+%$
Vs%XVK Ps QsYLMLPsVKWsHGKH
një argument shtesë që të kuptojmë se
sa e madhe është rëndësia e punës hulumtuese-shkencore për secilin vend:
´,QYHVWLPL Qs SXQsQ KXOXPWXHVH
–shkencore dhe në zhvillim mundëson
që te ndërmarrësi amerikan të zhvillohet shpirti inovativ dhe siguron që
ekonomia jonë të këtë profesionistë
PHNXDOLÀNLPHWsODUWDQsIXVKDWHPD
tematikës dhe shkencave natyrore, që
paraqet bazën e një prosperiteti të qënGUXHVKsPHNRQRPLNµ
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Pozita e shkencës në vendet e zhvilluara dhe ato postkomuniste dallon
si në aspektin sasior ashtu edhe në atë
WsFLOsVLVs.\GDOOLPsVKWsVLUH]XOWDWL
zhvillimit ekonomik dhe trajtimit naFLRQDOWsNsVDMosVKWMHMH
Kosova në këtë tranzicion dallon
edhe nga vendet postkomuniste sepse
fazën e tranzicionit e ka më të vështirësuar se shtetet e tjera të ekonomisë së
SODQLÀNXDUVLUH]XOWDWLSR]LWsVVsVWDWXVLWSROLWLNWsSD]JMLGKXU
1s NsWs ID]s Ts QGRGKHW VKRTsULD
kosovare ende nuk ka një mjedis të
përshtatshëm institucional, të mos
themi vetëdije të opinionit të gjerë për
rëndësinë dhe favoret e punës shkencore për zhvillimin e përgjithshëm
Ws QMs YHQGL .MR sVKWs HGKH QRUPDOH
sepse në Kosovë nuk ka ndonjë traditë
Ws VKsQXDU Qs NsWs GUHMWLP /LJML SsU
punë shkencore–hulumtuese, i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin
sVKWsQMsGRNXPHQWTsQXNHIDYRUL]RQVKXPsNsWsDNWLYLWHW
0EsVKWHWMD ÀQDQFLDUH H SDUDSDUs
VLSDV OLJMLW SUHM  sVKWs H YRJsO
por, për një buxhet që e ka Kosova,
QXN sVKWs SsU W·X QsQoPXDU 3MHVD
më e madhe e këtyre mjeteve ndahet
SsU VKNHQFDW VKRTsURUH $NDGHPLD H
6KNHQFsV,QVWLWXWL$OEDQRORJMLN,QVWLWXWL L +LVWRULVs  LQVWLWXFLRQH Ts HGKH
PHOLJMFLOsVRKHQVL´SULPDUHµSRUPH
rezultate modeste nga fushëveprimi i
W\UH 3sU SXQsQ VKNHQFRUH QJD IXVKD
HLQ[KLQLHULVs LQVWLWXWHWHQMsVLYHDNDGHPLNH PMHWHWHQGDUDMDQsYHWsPSsU
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Vlerësimi i punës shkencore dhe i revistave shkencore
SXQsLQGLYLGXDOHVKNHQFRUH SMHVsPDUUMHQsWXELPHVKNHQFRUHMDVKWsYHQGLW 
Rregullat ligjore:
1sVWDWXWLQH8QLYHUVLWHWLWWs3ULVKWLQsV 83 QHQLDOVKNUXDQ
´3sU WLWXOOLQ H SURIHVRULW Ws UUHJXOOW
të njësisë akademike kandidati duhet
WsNHWsNsWRNXDOLÀNLPH«µGKHYD]Kdon,
7sWUHJRMsnivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë shkencore për lëndën që dëshmohet me
[nënvizimet janë tonat!]:
D QMs QXPsU Ws rëndësishëm të
PRQRJUDÀYH WHNVWHYH PsVLPRUH GKH
publikimeve të rishqyrtuara në revista
ndërkombëtare shkencore ose artistike
PH Ps Vs SDNX  SXQLPH kryesore të
publikuara dhe të shqyrtuara në revista
VKNHQFRUHRVHDUWLVWLNHQGsUNRPEsWDUH
Epjesëmarrje aktive në konferencat
QGsUNRPEsWDUH
FNULMLPHDSXQLPHWHQMRKXUDDUWLVtike ose të ketë pasur prezantime publike dhe të ketë kontribuar kur është
UDVWLL)DNXOWHWLWWs$UWHYHQsPsQ\Us
të veçantë duhet të ketë kontribuar në
zhvillimin e kulturës dhe të artit
GSsUYRMsDIDWJMDWsQsSURMHNWHNsUkimesh themelore dhe të aplikueshme
DIWsVLWsODUWsDUVLPRUHGKHSHGDgogjike përmes praktikës së arsyeshme
DIWsVLELQGsVHSsUXGKsKHTMHDNDdemike
 SsU PELNsT\UMH Ws WHPDYH SRVWGLSORPLNHGKHWsGRNWRUDWsV
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

6L GR Ws PDWHM NMR NRPSHWHQFs" 6Lpas këtyre pozicioneve, nuk mjaftojnë
shprehjet: të tregojë nivel, të rëndësishme, një numër të rëndësishëm
publikimesh të rishqyrtuara dhe të
VKT\UWXDUD SsUNWKLPLJDEXDU DIWsVLWs
ODUWsHWM
Ky nen mund të jetë funksional nëse
do të përpilohej një rregullore shtesë
e cila bën vlerësimin sasior në bazë
Ws Ws GKsQDYH ELEOLRJUDÀNH NUDKDV
vlerësimit cilësor dhe caktohen pikët
për secilën punë shkencore, profesioQDOHGKHSHGDJRJMLNH(QMsMWssVKWsVLWX
DWDHGKHQsQHQLQ  Ws/,*-,7
3Ê5 9(35,07$5,1Ê .Ê5.,025(
6+.(1&25(Ws.RVRYsV 
%D]DELEOLRJUDÀNH
,QVWLWXFLRQHW H .RVRYsV QXN GLVSR
nojnë më bazë të dhënave bibliograÀNHVL
numri i punimeve shkencore të pubOLNXDUD Qs UHYLVWD UHIHUDWLYH LQGHNVXDUD UHYLVWDVKNHQFRUHWsUHIHUXDUDQs
ED]sQHWsGKsQDYHELEOLRJUDÀNH SVK
Qs6&, NUDKDVLPLLNsW\UHWsGKsQDYH
me vendet e rajonit, pjesëmarrja e puQRQMsVYH VKNHQFRUs Qs WXELPHW NRQIHUHQFDW VLPSR]LXPHW NRQJUHVHW HWM 
VKNHQFRUHQsYHQGGKHMDVKWsYHQGLW
9OHUsVLPLLSXQsVVKNHQFRUH
Ky vlerësim bëhet pa metodologji të
SsUFDNWXDU1JDHJMLWKsIXVKDHSsUFDNWXDU SsU YOHUsVLP VLSDV QHQLW  SsU
YOHUsVLP QJD ´NRPSHWHQWsWµ PHUUHW
vetëm publikimi në revistat ndërkom79
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EsWDUH 3UD HGKH GRNXPHQWHW PH Ws
cilat administrohet universiteti nuk
UHVSHNWRKHQ 1XN EsKHW YOHUsVLPL PH
WsGKsQDREMHNWLYHELEOLRJUDÀNH QXPUL
i publikimeve, faktori i ndikimit të reYLVWDYHNXsVKWsSXEOLNXDUSXQLPLHWM
1sVLSDV6WUDWHJMLVsVs]KYLOOL
PLW Ws ODUWs Qs .RVRYs  
është dashur të arrihen këta tregues:
– Paketa ligjore për zhvillimin e
shkencës
² 3URJUDPL DIDWPHVsP L 4HYHULVs
për zhvillimin e shkencës
² 1XPsU L PMDIWXHVKsP L NsUNLPHve shkencore të cilat kontribuojnë në
zgjidhjen e problemeve të shoqërisë
²1JULWMDHVLVWHPLWSDVXQLYHUVLWDUVLSDVREMHNWLYDYHWs3URFHVLWWs%RORQMsV
² 1XPsU L PMDIWXHVKsP L SXEOLNLmeve me recension ndërkombëtare
– Fonde të veçanta për punë kërkimore-shkencore, ngrihet infrastruktura institucionale për punë shkencore,
Revistat shkencore
9OHUsVLPL VDVLRU GKH FLOsVRU Ws UHvistave shkencore në Kosovë realisht
QXN ND 1XN ND DV NXVKWH DV LQWHUHV
TsWsÀOORKHWPsQMsSURMHNWWsWLOOsSUD
as për vlerësim objektiv të këtij aktivLWHWL (GKH DWR UHYLVWD Ts LVKLQ QsSsU
njësitë akademike dhe institucionet e
WMHUD MDQs OsQs Qs PsVKLUsQ H WHNHYH
9HQGLLSXEOLNLPLWWsSXQsVVKNHQFRUH
shpesh caktohet jo drejt dhe në mënyrë
të njëanshme, pa mbështetje në kritere
VKNHQFRUH VLVWHPDWLNH SsU YOHUsVLP
1s 6WUDWHJMLQs H ]KYLOOLPLW Ws ODUWs Qs
80

.RVRYs   DV Ts EsKHW IMDOs
për nxjerrjen e ndonjë reviste, ose fuqi]LPLQHUHYLVWDYHHN]LVWXHVH
Përfundim
Përfundimi i parë është se kjo gjendje
në tërë zinxhirin e punës shkencore huOXPWXHVHGXKHWQGU\VKXDUVDPsSDUs
.MREHKsWGXNHÀOOXDUQJDRUJDQL]LPL
UUHJXOODW OLJMRUH SsUNUDKMD ÀQDQFLDUH
VLSDVPRGHOLWWsYHQGHYHWs]KYLOOXDUD
Kjo edhe na detyron për integrimin
H YHQGLW Qs %( 1GLKPs Ws PDGKH Qs
këtë stabilizim të gjendjes në fushën
e punës shkencore duhet pritur nga
shkencëtarët e vendit që janë të përfVKLUsQsUUMHGKDWHVKNHQFsVERWsURUH
9OHUsVLPLLSXQsVGKHLUHYLVWsVVKNHQ
core duhen bërë sipas normativave të
mbështetura në modelet e vendeve me
WUHJVKNHQFRUWs]KYLOOXDU
'HULVRWQXNGLVSRQRMPsPHQGRQMs
kriter të përsosur për vlerësimin, cilësor dhe sasior, të punës shkencore, e
sa më shumë kritere që shfrytëzojmë,
YOHUsVLPLsVKWsPsREMHNWLY
Kriteret për vlerësimin e punës
shkencore nuk duhen parë si diçka
abstrakte dhe të izoluar nga pozita
shoqërore e shkencës dhe e punonjëVLW VKNHQFRU $WR GXKHQ FDNWXDU QJD
institucionet e shtetit dhe nga institucionet akademike kërkohet t’i zbatojnë
Qs SUDNWLNs 9HWsP DWsKHUs NXU NHPL
metodologjinë e vlerësimit të matshme
dhe kontinuale do të mund të kemi
vlerësim objektiv për punën dhe reYLVWsQVKNHQFRUH1sNsWsPsQ\UsNMR
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Vlerësimi i punës shkencore dhe i revistave shkencore
fushë nuk mbetet e izoluar dhe nuk
mund t’i bëhet interpretim nga pozita
GKHPRPHQWLLDQDOL]sVÊVKWsNRKDH
IXQGLWTsWsÁDVLPPHWsGKsQDWsEHVXara, të normuara dhe transparente për
të gjithë, subjektivizmi ngushtohet dhe
sa më parë që bëhet kjo, aq më shpejt
do të mund të përfshihemi në rrjedhat
HVKNHQFsVERWsURUH
7s PEsVKWHWHPL Qs YOHUsVLPLQ H
punës shkencore vetëm në numrin e
SXQLPHYHWsERWXDUDQs´UHYLVWDWQGsU
kombëtare” është vlerësim jo objektiv
dhe i pashtjelluar sa duhet, të cilit i
PXQJRMQsVKXPsHOHPHQWH
Etika shkencore është veti e punës
shkencore, e cila duhet të jetë e praQLVKPHQsoGRYOHUsVLP1RUPDWHWLNH
në secilin nga treguesit cilësorë dhe sasiorë të punës shkencore duhet të respektohen dhe janë vlera universale për
VHFLOLQSXQsWRUVKNHQFRU
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%LEOLRJUDÀD
*DUÀHOG(, +RZ,6,VHOHFWVMRXUQDOVIRU
FRYHUDJH4XDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHFRQVLGHUations&XUUHQW&RQWHQWV 0D\ 

-3HWUDN%LEOLRPHWULMNLSRND]DWHOMLLRFMHQMLYDQMX]QDVWYHQRJUDGD, Medicinski fakultet,
6YHXĀLOLâWDX=DJUHEX=DJUHE&URDWLD
  7KH ,6, (VVD\V -RXUQDO &LWDWLRQ 5HSRUWV7KHLPSDFWIDFWRU,QVWLWXWHIRU6FLHQWLÀF
,QIRUPDWLRQKWWSZZZLVLQHWFRPHVVD\VMRXUQDOFLWDWLRQUHSRUWV  
.).DOWHQERUQ..XKQThe journal
LPSDFWIDFWRUDVDSDUDPHWHUIRUWKHHYDOXDWLRQ
RIUHVHDUFKHUVDQGUHVHDUFK,QVWLWXWIU0HGL]LQLVFKH ,QIRUPDWLN )DFKEHUHLFK 0HGL]LQ
XQG .OLQLNXP 3KLOLSSV8QLYHUVLWlW 0DUEXUJ0DUEXUJ*HUPDQ\
3*DâSDUDF7KHUROHDQGUHOHYDQFHRIELEOLRJUDSKLFFLWDWLRQGDWDEDVHV&HQWUDO/LEUDU\
6FKRRORI3KDUPDF\DQG%LRFKHPLVWU\8QLYHUVLW\RI=DJUHE=DJUHE&URDWLD
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