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Misioni dhe Vizioni i FME-së 
 
 

Misioni 
 

Misioni i FIM-së është përdorimi i metodave dhe pajisjeve bashkëkohore të mësimdhënies, 

për të mundësuar studentëve që të përdorin aftësitë e tyre inxhinierike në: 

 Industri të metaleve dhe prodhimtari, 
 Automatizim të proceseve të prodhimit, rregullimi i sistemeve inxhinierike, 
 Mirëmbajtja e sistemeve dhe pajisjeve makinerike, 
 Implementimi i sistemeve termoenergjetike dhe termoteknike - stacionet e energjisë 

termike; ngrohja, ftohja, ventilimi dhe kondicionimi i ambienteve etj; 
 Implementimi i energjisë së rinovueshme, burimeve të pastra dhe alternative të 

energjisë përmes teknologjive të përparuara, 
 Ndërtimi dhe dizajimi i makinerive dhe mjeteve motorike, robotëve dhe sistemeve 

Mekatronike; 
 Menaxhimi i objekteve industriale, sistemeve inxhinierike, prodhimi i energjisë, 

transporti, etj. 
 Planifikimi, ndërtimi dhe avancimi i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për të 

lehtësuar lëvizjen e njerëzve dhe mallrave gjithmonë në lidhje me disiplinat e tjera 
shkencore dhe inxhinierike. 

 Një aktivitet tjetër i FIM-së është kërkimi shkencor dhe profesional në fushën e 
inxhinierisë mekanike i cili konsiston në: Gjetjen e mënyrave të reja të prodhimit, 
patentave, riparimeve, rigjenerimeve, mbikëqyrjes, administrimit të investimeve, 
konsultimeve, ekspertizës, programeve të reja, teknologjive të reja, etj. 

 Përgatitja e studentëve për një adaptim më të mirë dhe të shpejtë për tregun e punës.  

 

Vizioni 
Filozofit e paraqitura në vizionin e UPHP-së janë përfshirë në deklaratën e vizionit të 

Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Ky vizion u krijua së bashku me Trupën Këshillëdhënëse 

- Industriale të FIM-së. Deklarata e vizionit thotë: 

Vizioni i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike është të njihet në nivel rajonal, kombëtar dhe 

ndërkombëtar në ofrimin e arsimit të inxhinierisë mekanike, duke nxjerrë inxhinierë të 

kualifikuar, të cilët janë inovatorë, kontribues të menjëhershëm të profesionit të tyre dhe të 

suksesshëm në studime të avancuara. 
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I.   Hyrje 
 

 

Me datë 30 Tetor 1967, si pjesë e Fakultetit Teknik ka filluar drejtimi i Makinerisë dhe 

drejtimi i Elektroteknikës. 

Nga 1 Tetori 1988 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është Njësi Akademike e 

Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina". 

FIM ka të akredituara 6 Programe të studimeve Bachelor dhe 5 Programe të studimeve 

Master. 

 

I.1. Skema e programeve të studimeve 
 

FIM ka të akredituara 6 Programe të studimeve Bachelor dhe 5 Programe të studimeve 

Master. Programet e studimeve janë akredituara deri në vitin 2020, 2022 përkatësisht 2023. 

 
 

Shënim: Sa më shpejt që është e mundur të aplikohet për studime të doktoratës për 

akreditim në Inxhinieri Mekanike. 
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I.2. Struktura Organizative e FIM-së 
 

 
 

 

II. Përmbledhje e kornizës aktuale ligjore dhe dokumenteve të tjera 
 
 

Statuti i Universitetit të Prishtinës; 

Plani Strategjik i Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina" 2017 - 2019; 

Ligji për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës, 2010; 

Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017 - 2021; 

Rregullore për krijimin dhe parimet e funksionimit të Trupit Këshillëdhënës të Njësive 

Akademike të UP, 2015; 

Rregullore për Sigurimin e Cilësisë dhe Vlerësimin në Universitetin e Prishtinës, 2016; 

Rregullore për Lëvizjen Akademike të Studentëve në Universitetin e Prishtinës, 2017; 

Udhëzues për rishikimin dhe rishikimin e planprogramit, 2018; 

Udhëzues për Vlerësimin e Studentëve të Studentëve dhe përdorimin e tyre në UP, 2018; 

Strategjia për Aktivitete Kërkimore Shkencore / Artistike dhe Zhvillimi 2013 - 2015; 

Universiteti i Prishtinës - Asistencë Teknike për Zyrën e Rektorit, Raporti i USAID 2013 
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III. Fushat e fokusimit Strategjik dhe Iniciativat Strategjike 
III. 1. Mësimdhënia 
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është i përkushtuar të sigurojë mësimdhënie cilësore. Në 
përputhje me zhvillimet aktuale në secilën fushë në të cilën FIM ofron studime, do të ofrojë: 

- Mësimdhënie ndërvepruese bazuar në studime duale: bashkëveprim i teorisë dhe 
praktikës; 

- Mësimdhënie, e cila integron pjesën praktike përkatëse në përputhje me specifikat e 
programeve përkatëse të studimit; 

- Mësimdhënie e bazuar në nevojat e tregut dhe projektet kërkimore sipas specifikave; 

- Mësimdhënie, sipas mësimit të integruar “learning by doing”; 

- Mësimdhënie e bazuar në Studenti në qendër, duke shkuar drejt zbatimit të standardeve 
më të mira. 

Ndryshimet në ECTS kredi 

 Aplikimi i ECTS në vitin e tretë të studimeve Bachelor: 

 Diploma e nivelit bachelor - 6 kredite 

 Praktika - 4 kredi 

Diploma e bazuar në projekte dhe praktikë 

 Puna praktike të bëhet paralelisht me aprovimin e punimit të diplomës nga Mentori. 

 Mbajtja e ditarit të praktikës bëhet para se të miratohet tema nga mentorin e 
diplomës. 

Vizitat në kompani dhe institucione partnere 

 Vizita të organizuara ditore me studentë në kompani dhe institucione partnere për 
njohuri praktike të punës dhe proceseve, informacion në lidhje me kërkesat e tregut 
të punës. 

Përparimi në metodologjinë e mësimdhënies 

 Zbatimi i gjuhës angleze në mësimdhënie, 

 Publikimi i literaturës për mësimnxënie, 

 Zbatimi i një programi të ri profesional, 

 Ushtrime laboratorike dhe avancimi i laboratorëve me pajisje, 

 Implementimi i mëtutjeshëm i projektorëve, mjeteve të konkretizimit, 

 Implementimi i infrastrukturës së IT-së në klasat mësimore, 

 Plotësimi i Bibliotekës së Fakultetit me literaturë. 
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III.2. Vlerat e FIM-së 
 

Cilësia - Ne kërkojmë të përmirësojmë vazhdimisht cilësinë në mësimdhënie, kërkimin 

shkencor dhe të ngritën aftësitë e personelit në mënyrë që të sigurojmë mundësi më 

të mira arsimore për studentët tanë. 

Inovacioni & Ndërmarrësia - Sigurimi i metodave të reja të mësimdhënies përmes qasjeve 

inovative në mësimdhënie, shërbim dhe ndërmarrësi. 

Bashkëpunimi - Kontributi i të gjithëve është shumë i rëndësishëm. Projektet dhe programet 

kërkimore ndërdisiplinore janë përparësia e FIM-së. 

Profesionalizmi - Ne vlerësojmë profesionalizmin në mësimdhënie dhe kërkime, si dhe kemi 

nevojë për integritet nga stafi i fakultetit dhe studentët tanë. 
 
III.3.    Hulumtimet dhe Publikimet 
 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike sheh si një komponentë shumë të rëndësishme 

hulumtimin dhe publikimet e stafit akademik. FIM do t'i kushtojë rëndësi të veçantë rritjes së 

kapaciteteve kërkimore, burimeve dhe teknologjisë në vitet në vijim. 

FIM do të: 

- Rrisë bashkëpunimin ndërkombëtar përmes projekteve kërkimore, konferencave 

shkencore, simpoziumeve, punëtorive me pjesëmarrjen e stafit akademik dhe 

studentëve. 

- Rrisë bashkëpunimin me institucionet vendore si institucionet shtetërore, institutet 

kërkimore, ndërmarrjet publike, etj. 

- Vazhdojë me zhvillimin e Institutit të Inxhinierisë Mekanike (IIM). 

- Investojë në laboratorë të programeve specifike; 

- Të realizoj Akreditimin Profesional të Laboratorëve të FIM-së. 

- Investojë në licenca dhe trajnime të personelit për softuer adekuat profesional. 

- Abonohet në bazat e të dhënave elektronike të librarive, revistave ndërkombëtare, etj. 

- Publikojë monografi, teksteve universitare, artikuj kërkimorë, ligjërata të autorizuara, 

manuale dhe katalogë. 
 

III.4.   Resurset Humane  
FME synon të ndjekë një politikë aktive ndaj personelit bazuar në: 

- Rekrutimi i stafit të ri akademik dhe administrativ bazuar në nevojat e FIM-së. 

- Avancimin e vazhdueshëm profesional të stafit të rregullt përmes ofrimit të trajnimeve, 
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mbështetjes financiare dhe përkrahje tjetër. 

Aktualisht, FIM ka gjithsej 40 staf akademik në marrëdhënie të rregullt pune: nëntë (9) 

profesorë të rregullt, njëmbëdhjetë (11) profesorë të asocuar dhe dhjetë (10) profesorë 

asistent, dhjetë (10) asistentë mësimorë. FIM ka katërmbëdhjetë (14) staf administrativ të 

punësuar aktualisht. 

 
III.4.1. Zhvillimi dhe përparimi i stafit 

1. Profesorë Asistent (5) dhe Asistentë mësimor (2) janë të punësuar në vitin 2017, ata 

do të fillojnë së shpejti punën e rregullt. 

2. Nëntë (9) Asistentë mësimor që studiojnë doktoratë jashtë vendit, siç janë: Universiteti 

i Mariborit (Slloveni), Universiteti i Nigde (Turqi), Universiteti i Manastirit "St. 

Kliment Ohridski ”(Maqedoni), Universiteti Politeknik në Tiranë (Shqipëri). 

3. Përparimi i profesorëve në një proces shumë të ndërlikuar të avancimit të Universitetit, 

përmes mobilitetit, studimeve post-doktoratë, projekteve kërkimore, botimeve të 

vlerësuara nga kolegët, pjesëmarrjes në konferenca, etj. 

Planifikimi për periudhën 2017-22, për staf akademik: gjashtë (6) profesorë dhe 10 

asistent mësimor. Stafi administrativ bazuar në nevojat tona janë më shumë se gjashtë (6) 

punëtorë.  

 
III. 5.   Zhvillimi i Infrastrukturës  
 
 

FIM aktualisht posedon: 

Infrastruktura mësimore 

Hapësirat për mësim  Njësia 

Klasa mësimi ( m2) 13 klasa, 662.7 m2 

Amfiteatro ( m2) 2  Amfiteatro, 497 m2 

Kabinete ( m2) 25  Kabinete , 318 m2 

Biblioteka ( m2) 180 m2 

Laboratore ( m2) 10 laboratore, 498  m2 

Zyre ( m2) 8  Zyre , 241.85 m2 

Depo ( m2) 1  Depo , 60 m2 

Etj. … 

Total (m2) 3666.67 



Faqe 9 prej 14 

FIM synon të krijojë hapësira të reja në ndërtesën e  "Laboratorëve të Fakulteteve Teknike", 

ku FIM do të rinovojë dhe kompletojë me vegla dhe pajisje rreth 2500 metra katrorë 

Përmirësimet në Infrastrukturë të mësimdhënies 
 Rindërtimi i sallave ekzistuese të mësimdhënies dhe laboratoreve, 

 Shtimi i veglave dhe pajisjeve të reja laboratorike, 

 Shtimi i sallave të reja të kompjuterëve, 

 Përmirësimi i faqes në internet të Fakultetit për Informim, Mësimdhënie, Programe 

dhe Njoftime - http://fim.uni-pr.edu  

 Përgatitja e materialeve për prezantim - Fletushka, Broshura, Fletëpalosje, etj. 

 Ndarja e Bibliotekës së Universitetit nga Biblioteka Kombëtare. Biblioteka 

Universitare jo plotësisht funksionale. Biblioteka Elektronike e saj nuk është plotësisht 

funksionale. 
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IV.   Bashkëpunimi me Ekonomi dhe Institucione, Punësimi i të 
diplomuarve 

 

 

Bazuar në reagimet e studentëve të diplomuar në nivelin BSc dhe MSc, ne kemi arritur 

në përfundim se punësimi i tyre në Kosovë është rreth 85% për Master dhe 70% për Bachelor. 

Të tjerët nuk mbesin si rezultat i papunësisë por pak a shumë nga pamundësia ose 

mungesa e kontaktit me studentë të tjerë të diplomuar. 

Ne konsiderojmë që nivelet e punësimit janë në rritje, bazuar në kontaktet me të 

diplomuarit, bizneset dhe institucionet e tjera partnere. 

 

Bashkëpunimi me Ekonomi dhe Institucione  
1. Angazhimi i studentëve në: 

 Mbledhje të të dhënave statistikore për nevojat e Komunës së Prishtinës, 

 Mbledhje të të dhënave statistikore për nevojat e TermoKOS-it. 

 Punë praktike me institucione partnere dhe kompani tjera 

2. Angazhimi i stafit akademik në: 

 Ekspertiza teknike të pajisjeve, sistemeve dhe infrastrukturës së kompanive dhe 

bizneseve, përmes Institutit të FIM 

 Komisione për çështjet gjyqësore në çështjet e ekspertizës profesionale dhe super-

ekspertizës për çështje të sigurisë së punës, sigurisë së pajisjeve, dëmtimeve, 

aksidenteve, dështimeve, etj., Përmes Institutit të FIM. 

 Konsultime profesionale në çështjet e Inxhinierisë, 

 Inspektime dhe Testime të automjeteve, 

 Mobilitete akademike, komisione dhe projekte, etj. 

3. Kërkime të tjera dhe punime të kryera nga FIM 

 Ka përpiluar punë kërkimore, projekte inovative, projekte ekzekutive dhe projekte të 

aplikuara; 

 Puna e rishikuar e ndërmarrjeve të tjera të projeksionit; linja të reja të parashikuara 

teknologjike, forcim të kapaciteteve ekzistuese; shuarjet e prodhimit të eleminuar; 

linja automatike prodhuese ekzistuese; 

 Pranime teknike të objekteve, makinave ose pajisjeve të reja; 

 Ka udhëhequr dhe mbikëqyr investime dhe punë të larmishme teknike; 

 Inspektime teknike të kryera (nga pikëpamja e makinerisë, pajisjeve dhe sigurisë në 

punë, testimi i automjeteve motorike, kabllove dhe konstruksioneve metalike .;) 
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 Lëshon certifikata në lidhje me testet zyrtare të kryera në automjete motorike dhe 

makineri prodhuese (i vetmi institucion i licencuar që i kryen këto prova në Kosovë), 

 Ekspertiza të ndryshme për aksidentet në komunikacionin rrugor, 

 Vlerësime dhe analiza të sigurisë së makinerive, etj. 

 Një formë e bashkëpunimit ka qenë në projekte shkencore si: TEMPUS, CEEPUS, 

ASO, WUS, FP7, HIGHERKOS, ALLED etj. 

 MIREC “Industria e Metaleve & Energjia e Rinovueshme” Klasteri i Kosovës, në 

bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Kompanitë e përpunimit të 

metaleve dhe GIZ & Cluster të Hamburgut, Gjermani. 
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V.   Financat 
 

Buxheti i FIM-së në tri vitet paraprake: 

Viti kalendarik  Buxheti (€)  

2014 158,400.00  

2015  183,400.00 

2016  583,400.00 

Bilanci Financiar në tri vitet paraprake: 

Pagat 
(Brutto)

Shërbime 
dhe Tregti 

Instituti i 
FIM-së

Pagesat e 
studentëve 

Zbritjet 
semester

2012 659,789.68 77,113.00 158,240.00 11,900.00 3,000.00 

2013 732,597.96 74,408.00 129,580.00 8,100.00 2,600.00 

2014 938,981.79 93,559.27 34,020.00 26,100.00 8,300.00 

2015 840,100.13 100,100.00 134,480.00 700.00 18,425.00 

2016 850,220.10 101,220.00 245,071.00 1,500.00 14,100.00 

Total 4,021,689.66 446,400.27 701,411.00 22,200.00 38,125.00

 

Strategjia është të investohen më shumë se katër 94) milion Euro në pesë vitet e ardhshme.  
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VI. Të arriturat e FIM-së 
 

Ndërveprimi midis hulumtimit dhe mësimdhënies në program në vlerësim 
 Brenda FIM-së, hulumtimi zhvillohet në 10 laboratorë ekzistues dhe në bashkëpunim me 

ekonominë. Këto hulumtime janë publikuar në revista shkencore ndërkombëtare dhe si të 

tilla janë planifikuar për zbatim në syllabuset e lëndëve përkatëse. 

 Hulumtime së bashku me kompanitë partnere nga industria dhe institucionet. 

 Brenda lëvizshmërisë së jashtme të FME-së, hulumtimi i kandidatëve për doktoratë që 

kanë studiuar jashtë vendit dhe që ende studiojnë janë planifikuar për zbatim në 

kurrikulat e lëndëve përkatëse 

Trupi Këshillëdhënës i FIM-së, përbëhet nga Kompani dhe Institucione partnere, për të nxitur 

bashkëpunimin me ekonominë dhe për të mbledhur informacione për Kërkesat e Tregut të Punës, 

është themeluar në korrik 2016. Më shumë se 25 kompani janë anëtare. 

Përparimi i Institutit të Inxhinierisë Mekanike 
Instituti operon shumë ngushtë me institutet e tjera profesionale dhe shkencore në Kosovë për 

fusha të tjera. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është: 

 Hartimi i projekteve profesionale dhe shkencore në fushën e makinerive prodhuese, 

termoenergjetikë dhe termoteknologji, ndërtime përmes automatizimit dhe komunikimit; 

 Menaxhimi i punës në lidhje me projektet e përmendura më lartë; 

 Punë zhvillimore; 

 Aplikimi i gjetjeve të hulumtimeve shkencore në praktikë; 

 Verifikimi i rezultateve teorike dhe laboratorike në praktikë, etj. 

 Ndihmë për inxhinierë dhe profesionistë teknikë për të gjetur përgjigje për problemet 

profesionale në fushën e prodhimit; 

 Zhvillimi i ndërsjellë profesional dhe shkencor; 

 Vetë-financimi i aktiviteteve, më saktësisht duke përdorur të ardhurat nga profesorët dhe 

partnerët e fakulteteve; 

 Plotësimi i laboratorëve me pajisje të reja; Krijimi i qendrave hulumtuese; 

 Mbledhja e informacionit në terren për problemet me të cilat përballet prodhimi, 

ekonomia, etj. 

 Përfshirja e stafit në hulumtime dhe projekte profesionale që lidhen me kërkesat e 

ekonomisë. 
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VII. Plani Zhvillimor i FIM-së 
 
Strategjia e FIM-së bazohet në përmirësimin dhe avancimin e mëtutjeshëm të 
institucionit në këto fusha: 
 Avancimi dhe zhvillimi i përmbajtjes së ligjëratave të kurseve, 
 Përgatitja e nivelit të programeve të studimit Msc: Inxhinieri Industriale dhe 

Menaxhimi dhe Sistemet e Energjisë së Ripërtëritshme 
 Nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar, 
 Mobiliteti në institucionet jashtë vendit për hulumtime. Bashkëpunim i zgjeruar dhe i 

vazhdueshëm me universitetet evropiane, amerikane dhe në të gjithë botën, 
 Pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare, 
 Renovimi i hapësirave të reja mësimore në ndërtesën e laboratorëve, 
 Përmirësimi i hapësirave mësimore aktuale, Infrastrukturës, Bibliotekës, dhe 

mirëmbajtja më e mirë, 
 Komunikim më i ngushtë me studentët përmes grupeve të punës, konsultimeve ose me 

mjete të tjera, 
 Internship i studentëve në institucione jashtë vendit, 
 Blerja e pajisjeve të reja dhe të avancuara laboratorike dhe të mësimdhënies, 
 Planifikimi për Akreditimin e studimeve të doktoratës, bazuar në rekomandimet e 

AKA-së, 
 Bashkëpunim me ndërmarrjet lokale industriale dhe të bizneset, 
 Kërkimi i punësimit të stafit akademik të rinj që plotësojnë kriteret, 
 Inkurajimi i stafit akademik për hulumtime shkencore dhe përmirësim të gjuhës 

angleze, 
 Inkurajimi i stafit akademik për botimin e punës shkencore në revista kredibile, 
 Përmirësimi i kushteve në bibliotekë, mësimdhënie, institucione administrative dhe 

mjedise të tjera dhe mirëmbajtje më e mirë, 
 Sigurimi i fondeve për qasje në bibliotekat on-line të librave, revistave dhe botimeve 

të tjera, 
 Pasurimi i bibliotekës me literaturë moderne dhe mundësia e lidhjes me bibliotekat 

digjitale të qendrave të mëdha universitare, 
 Mbledhja e informacionit në terren në lidhje me çështjet me të cilat përballen fushat e 

prodhimit, infrastrukturës rrugore, transportit dhe sigurisë rrugore, 
 Lidhje më e shpejtë dhe e besueshme e Internetit me burim të hapur në të gjitha 

hapësirat e fakultetit, 
 Stafi shtesë akademik dhe administrativ bazuar në ngarkesën e punës dhe kërkesat e 

FIM-së. 
 Përqendrimi në rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe avancimin e syllabuseve, 
 Partneritet në projekte për rishikimin e syllabuseve të reja dhe programeve të studimit 

bazuar në tregun e punës. 
 


